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Abstract 
Tillsammans med företaget Usify genomfördes en intervjustudie som en del av deras projekt där de 
utvecklar ett behandlingsprogram riktat till vuxna personer med ADHD. Studien hade sex deltagare 
vilka var diagnostiserade med antingen ADHD eller ADD. Syftet med studien var att ta reda på 
vilka upplevelser deltagarna hade gällande video-, text- och ljudmaterial som utformats för 
behandlingsprogrammet. I materialet gavs förklaringar till de problem ADHD kan ge upphov till 
samt så presenterade konkreta sätt att hantera dessa på. Intervjuerna analyserades med tematisk 
analys och resulterade i åtta teman som återspeglade deltagarnas upplevelser, åsikter och 
reflektioner kring materialet. Deltagarna hade i vissa fall en gemensam uppfattning medan de i 
andra fall tänkte olika. De var positivt inställda till vissa aspekter av materialet och negativt 
inställda till andra. Utifrån resultatet diskuteras det hur Usify kan utforma materialet för att ta fram 
en tjänst som på bästa sätt möter användares behov och önskemål. Ett av de viktiga fynden var att 
ifall användare ska uppleva sig motiverade att använda tjänsten så behöver videor och texter hållas 
korta samtidigt som det ges fördjupad information som ger nya insikter och ny förståelse till 
användaren. Denna information bör ges både i text- och videoformat då båda formaten har olika 
styrkor jämfört med varandra. 

An interview study was carried out together with the company Usify who are developing a 
treatment program for adults diagnosed with ADHD. The study had six participants who were 
diagnosed with either ADHD or ADD. The aim of the study was to hear what experiences the 
participants had after using the material consisting of videos, texts and audio files that had been 
made for the treatment program. In this material there were explanations of the different difficulties 
that ADHD give rise to and practical ways to cope with these. The interviews were analyzed using 
thematic analysis which resulted in eight themes that reflected the participants experiences, 
opinions and reflections regarding the material. In som cases the participants agreed with each other 
whereas they disagreed in others. They were positive regarding some aspects of the material and 
negative regarding others. Based on the results the discussion elaborates on how Usify can go about 
to design a service that meets user needs and requests. One of the important findings was that in 
order to have the user motivated to use the service the videos and texts must be kept short, but at the 
same time there must be depth to the information that gives new insights and understanding to the 
user. This information should be given in both text- and video format since the two formats have 
different strengths compared to each other.  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Förord 
Denna studie har varit en mycket lärorik process där jag fått erfarenhet av hur arbetet kan se ut hos 
företag som arbetar med tjänstedesign. Samarbetet med både Usify och deltagarna i studien har lärt 
mig mycket om kommunikation, struktur, eget ansvar och samarbete vilket är mycket värdefullt.  

Ett stort tack riktas till företagen Usify och Psykologpartners som låtit mig delta i deras projekt och 
genomföra denna studie åt och med dem. De har bidragit på många vis med det stöd jag behövt 
under arbetets gång vilket varit oerhört värdefullt! Ett särskilt tack riktas till Tina Brageborn som 
varit min handledare hos Usify och som stöttat mig med med både råd, korrekturläsning och 
praktisk hjälp vid genomförandet av intervjuer. Även Mattias Jarboh som deltog vid tre av 
intervjuerna vill jag tacka då jag kände mig mer beredd inför de övriga intervjuerna efter att ha 
genomfört de första tillsammans med honom.  

Ytterligare ett stort tack riktas till min handledare på Anna Leven på Linköpings universitet som 
hjälpt mig utforma studien, gett mig återkoppling på mitt arbete och stöttat mig under studiens 
gång. Alla ni som deltagit i denna studie vill jag också tacka. Tack för att ni gav av er tid, energi och 
engagemang för att delta i min studie och på så vis stötta mig i min utbildning. 

Sist vill jag även tacka min fästmö och blivande svensklärare Lydia Asteberg som ägnat många 
timmar åt att korrekturläsa rapporten och hjälpa mig lyfta den språkliga nivån.  

Stort tack till er alla!  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1. Digitalt stöd för personer med ADHD 
Denna studie har genomförts i samarbete med företaget Usify i Linköping. Usify är en IT-
konsultfirma med fokus på interaktionsdesign, tjänstedesign och front-end-utveckling. De arbetar i 
skrivande stund med att ta fram ett behandlingsprogram riktat till vuxna personer diagnostiserade 
med ADHD som befinner sig i arbetslivet. Detta projekt genomför de i samarbete med företaget 
Psykologpartners vilka arbetar med kognitiv beteendeterapi och tillämpad beteendeanalys. 
Tillsammans var Usify och Psykologpartners en av 24 vinnare i Post- och telestyrelsens 
innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla” vilket finansierar deras gemensamma projekt. 
Programmet de tar fram syftar till att vara ett verktyg som kan användas som stöd för att hantera de 
olika besvär och svårigheter som personer med ADHD kan ha. 

2. Bakgrund 
2.1 Internetbehandling 
Inom kognitiv beteendeterapi (hädanefter KBT) används internetbaserade behandlingsprogram med 
positiva resultat och metoden har mottagit gott stöd från forskning (Lindefors, El Alaoui, & 
Svanborg, 2017; Hedman, Ljótsson, & Lindefors, 2012). Utifrån detta finns därför ett intresse av att 
kunna hjälpa personer med ADHD med internetbaserade program likt de som används inom KBT. 
De internetbaserade behandlingsprogrammen inom KBT benämns som internet-KBT eller IKBT. 
Med hjälp av IKBT kan bland annat depression, panikångest och social fobi behandlas med mycket 
goda resultat (Hedman, Ljótsson, & Lindefors, 2012). IKBT har även använts för behandling av 
personer med hypokondri med goda resultat (Hedman et al., 2011). Det är ett kostnadseffektivt sätt 
att genomföra KBT på och kan ge lika bra resultat som traditionell KBT (Hedman, Ljótsson, & 
Lindefors, 2012). Dessutom kan många fler personer få hjälp då det kan genomföras självständigt. 
Det finns således flera faktorer som gör internetbaserad behandling till en intressant och attraktiv 
metod när det kommer till att hjälpa personer med ADHD att hantera sin vardag.  

Behandlingen i IKBT består av olika moduler som utgör faserna i behandlingen som vårdtagaren 
går igenom. En modul inom KBT består av olika instruktioner för vad vårdtagaren ska göra, det kan 
exempelvis vara praktiska övningar att genomföra för att behandla sitt problem. Ifall man behandlas 
för social ångest kan en övning då vara att interagera med andra människor i något socialt 
sammanhang. Vårdtagaren går successivt fram i sin behandling från modul till modul för att bli fullt 
behandlad. En modul i denna studie är en samling med information och tillhörande övningar som 
handlar om ett och samma problem som personer med ADHD kan ha, exempelvis problem med att 
strukturera sin tid.  
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Till skillnad från IKBT så är programmet som diskuteras i denna studie inte till för att behandla 
vårdtagaren utan för att stötta och hjälpa den i sin vardag. Det syftar inte till behandla personer med 
ADHD så att de blir av med det utan till att hjälpa dem att leva med ADHD. Denna skillnad får 
konsekvenser för upplägget av programmet som gör att det skiljer sig från IKBT. I detta program 
går inte vårdtagaren från modul till modul, steg för steg, tills att diagnosen är behandlad. Istället är 
varje modul inriktad på något specifikt problemområde och ger praktiska verktyg för att hantera det. 
Vårdtagaren kan då använda de moduler som ger det stöd som just den behöver, vilka 
problemområden man har kan nämligen skilja sig åt för personer med ADHD. Modulerna finns 
fortsatt tillgängliga för vårdtagaren så att den kan återkomma till dem när det behövs, det finns 
ingen start- och slutpunkt.  

2.2 Usify och Psykologpartners övergripande projekt 
Denna studie utgör en del av det övergripande projekt som Usify och Psykologpartners genomför 
tillsammans. Deras projekt är att ta fram ett internetbaserat behandlingsprogram för vuxna personer 
med ADHD som hjälper dessa dem att hantera olika problemområden i sin vardag. Benämningen på 
denna typ av program inom vården är ”behandlingsprogram”, dock har den benämningen väckt 
negativa reaktioner från deltagare i denna studie eftersom de inte ska bli behandlade för att bli av 
med ADHD. Usify och Psykologpartners är medvetna om denna problematik och av denna 
anledning kommer programmet fortsatt i denna rapport benämnas som ett stödprogram.  

Tidigare i projektet har de hållit i workshops med personer med ADHD, arbetsgivare och anhöriga 
där de tagit del av deras erfarenheter och upplevelser relaterat till olika vardagsscenarier. Dessa 
workshops har givit en inblick i vilka olika problem personer med ADHD kan ha och hur de 
upplever olika situationer. Den inblick och förståelse som dessa workshops givit har varit 
utgångspunkten för att utforma tjänsten med dess innehåll och struktur.  

Under Usifys och Psykologpartners projekt har det tagits fram koncept för hur den färdiga tjänsten 
kan utformas och vilken typ av innehåll den kan ha. Processen att utforma tjänsten är iterativ vilket 
innebär att det tas fram olika koncept för programmet, koncepten testas och utvärderas för att sedan 
ta fram nya koncept utifrån de lärdomar och insikter som förvärvats. Genom att arbeta på det sättet 
kan man lära sig vad som fungerar och skapar värde för användarna och vad som inte gör det. I 
slutändan ska detta arbetssätt resultera i en så bra tjänst som möjligt. Den aktuella studien utgör en 
del av detta iterativa arbete och det har spelats in videor med personer i bild, det har animerats 
videor och det har skrivits texter som ska kunna utgöra det huvudsakliga innehållet i programmet. 
Dessa videor och texter förklarar olika problem som personer med ADHD kan ha och ger praktiska 
råd på hur de kan hanteras i vardagen. Det har tidigare i projektet tagits fram liknande videor men 
med avsevärt lägre produktionskvalitet vilka kan liknas vid lofi-prototyper medan videorna som nu 
tagits fram kan liknas vid hifi-prototyper. 
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4. Syfte och Frågeställning 
Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur det material (video, text och ljud) som som tagits 
fram för modulerna i stödprogrammet upplevs av användarna efter att de fått tagit del av det. 
Genom att få en bättre förståelse för användarnas upplevelse av materialet kan ändringar göras i det 
för att ge användarna en bättre upplevelse av den färdiga produkten. Frågeställningarna är (1) hur 
vuxna användare med ADHD upplever materialet och dess utformning och (2) på vilket sätt kan 
material ändras för att bidra till en bättre upplevelse av tjänsten? Det fenomen som studeras är 
alltså användarnas personliga och subjektiva upplevelse av att använda materialet.  

Särskilt fokus läggs på, men begränsas inte till: hur väl deltagarna förstår och kan ta till sig 
informationen i materialet, om de upplever att materialet är relevant för dem, om det upplevs vara 
användbart och ifall de är motiverade att använda verktygen i sin vardag. Detta innebär att 
utformningen av intervjufrågorna, genomförandet av intervjuerna och analysen av intervjuerna 
utgår ifrån dessa områden. 

Studien syftar således inte till att utvärdera gränssnitt och interaktion av en applikation. Vad den 
syftar till är att skapa förståelse för användares upplevelse när de använder materialet som tagits 
fram till stödprogrammet för att utifrån denna förståelse kunna utforma en tjänst som möter deras 
behov, förväntningar och önskemål. Projektet är således inriktat på tjänstedesign snarare än 
interaktionsdesign. 

3. Teori 
3.1 ADHD 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ICD-11 6A05), förkortat ADHD, är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som kännetecknas av att personen har koncentrationssvårigheter och någon 
form av hyperaktivitet eller impulsivitet (World Health Organization, 2019). Detta tar sig uttryck i 
att personer med ADHD har svårt för att behålla uppmärksamheten på uppgifter, att de lätt 
distraheras, har svårt för att organisera saker och agerar impulsivt utan att reflektera över 
handlingars risker och konsekvenser (World Health Organization, 2019). För personer med ADHD 
skiljer det sig åt vilka problem som främst kommer till uttryck. En del personer har större problem 
med uppmärksamhet (ICD-11 6A05.0) medan andra har större problem med hyperaktivitet och 
impulsivitet (ICD-11 6A05.1). En del personer har problem med båda områdena och inget av dem 
är signifikant större än det ändra vid klinisk bedömning (ICD-11 6A05.2).  

ADD (Attention Deficit Disorder) (ICD-10 F90.0) är en diagnos som liknar ADHD men med den 
skillnaden att personen inte lider av hyperaktivitet. I den senaste klassifikationen av sjukdomar och 
hälsorelaterade problem från 2018 som Världshälsoorganisationen står för (ICD-11), är inte längre 
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ADD inkluderad. Dock är det många som fått den diagnosen utifrån den tidigare klassifikationen 
(ICD-10).  

De svårigheter som ADHD ger upphov till orsakas av bristande exekutiva funktioner hos personen 
(Russel Ramsay, 2010, s. 39; Diamond, 2013, s. 136). Exekutiva funktioner är en samling kognitiva 
funktioner som möjliggör koncentrationsförmåga, förmågan att medvetet rikta sin uppmärksamhet 
och att förhindra distraktioner från att ta ens uppmärksamhet (Diamond, 2013, s. 136). De exekutiva 
förmågorna delas in i tre huvudsakliga delar, inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet 
(Diamond, 2013, s. 136) och ADHD orsakas främst av nedsättning i inhibition (Barkley, 1997, s. 
67; Russel Ramsay, 2010, s. 39).  

Inhibition består av tre underordnade funktioner (se figur 1). (1) Den första funktionen är att 
undanhålla respons på något som händer. (2) Den andra funktionen är att avbryta en pågående 
respons på en händelse vilket möjliggör att personen kan överväga sitt agerande. (3) Den tredje 
funktionen är att när man väl avbrutit en pågående respons för att tänka kring sitt egna agerande, 
inte låta sin uppmärksamhet flyttas till konkurrerande stimuli. Alltså förmågan att behålla sin 
uppmärksamhet på en aktivitet och inte låta andra aktiviteter ta den (Barkley, 1997, s. 67).  

Denna nedsättning medför att personer med ADHD kan ha svårt att påbörja de aktiviteter de vet 
behöver göras, att strukturera sitt arbete, behålla sin uppmärksamhet på det som ska göras. Det är 
således inte själva insikten om vad som behöver göras som saknas hos personer med ADHD utan 
svårigheten består i att genomföra dessa aktiviteter (Russel Ramsay, 2010, s. 40). 

Att på bästa möjliga vis kunna stötta personer med ADHD är viktigt då studier visat att personer 
med ADHD med högre sannolikhet blir avskedade från anställningar jämfört med kontrollgrupper 
utan ADHD (Harpin, 2005, s. 4). De har även lägre uppsatta roller i sina anställningar än 
kontrollgrupper (Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy, & LaPadula, 1993, s. 569). Det är däremot 
nämnvärt att även om personer med ADHD oftare blir uppsagda så har de generellt sett en lyckad 
anställning (Mannuzza et al., 1993, s. 572). 

Figur 1.

�
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I dagsläget är medicinering den vanligaste metoden för att underlätta de svårigheter som personer 
med ADHD har och det är den effektivaste metoden tillgänglig (Russel Ramsay, 2010, s. 38). Det 
kan dock konstateras att även om medicinering är det bästa alternativet tillgängligt så finns  
fortfarande ett behov av andra metoder då medicinering inte alltid är tillräckligt (Russel Ramsay, 
2010, s. 38). Att använda internetbaserade stödprogram kan således utgöra ett komplement till 
medicinering. 

3.2 Stödprogrammet 
Målsättningen för det stödprogram Usify arbetar med att ta fram är att även detta, likt 
behandlingsprogram inom KBT, ska ha en positiv effekt för de som använder det och underlätta 
deras vardag. Behandlingsprogram har vanligtvis en start- och en slutpunkt, men då ADHD inte är 
en diagnos som behandlas för att bli av med det utan som levs med hela livet, är det viktigt att det 
program som tas fram inte tar slut och lämnar användaren på egen hand. Stödprogrammet ska ge 
användarna praktiska verktyg och strategier att utnyttja resten av sina liv för att underlätta sin 
vardag och hantera de svårigheter som kan uppstå. Även om en användare är färdig med 
programmet ska det vara möjligt att använda den erhållna kunskapen vidare i livet för att hantera sin 
vardag. 

Ett av kraven på tjänsten utifrån de tidigare faserna i utvecklingsprojektet är att användarna ska 
känna sig validerade. Tjänsten behöver utformas på ett sådant sätt att användaren kan ta till sig 
innehållet snarare än att uppleva sig okunnig och okapabel att förstå informationen. Materialet kan 
således inte bestå av kliniskt avancerad litteratur utan bör vara anpassat så att även de som inte läst 
psykologi på akademisk nivå kan ta del av det. Genom att presentera information på rätt sätt blir 
den tillgänglig för användaren som då också upplever sig validerad då den förstår informationen 
som presenteras. Detta är en av de saker som Usify konstaterat och tagit i åtanke vid utformning av 
materialet till programmet.  

3.3 Användarcentrerad tjänstedesign 
För att ta fram en tjänst där användares behov och önskemål möts är det viktigt att involvera dem 
tidigt i designarbetet för att säkerställa att designbesluten som tas grundas i deras behovsbild (Gould 
& Lewis, 1985). De som arbetar med design måste ha förståelse för personerna de designar för och 
denna förståelse fås genom att på olika vis involvera användare i designarbetet (Goodwin, 2011, s. 
51). Detta handlar först och främst om att förstå användarna, deras problem och behov, innan man 
börjar ta fram designlösningar. Sedan inkluderas användare vid utvärdering av de designkoncept 
som tagits fram för att utifrån detta iterera och ta fram bättre lösningar. Genom att involvera 
användare under design- och utvecklingsfasen så kan de beslut som fattas baseras på användarens 
upplevelser, åsikter och behov istället för designers egna idéer och tankar (Goodwin, 2011, s. 52). 
Den aktuella studien är en del av just denna process där användare involveras och får dela sina 
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åsikter, upplevelser och reflektioner så att den färdiga tjänsten på bästa vis kan möta och tillgodose 
deras behov och ge bästa möjliga upplevelse.  

Ladner (2015) talar om konceptet design for empowerment i vilket användare inkluderas i alla steg 
av designprocessen. Han talar specifikt om design för användare med någon form av 
funktionsnedsättning, vilket är fallet i denna studie där deltagarna och slutanvändarna har en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

3.4 Mötessituationen och kommunikation 
För personer med ADHD kan ett möte med exempelvis myndigheter eller vårdgivare vara jobbigt 
på flera olika sätt. Själva mötet i sig kan ta mycket på krafterna och upplevas som påfrestande 
(Ceric & Österberg, 2018, s. 54). Sedan efter att ha varit på möte kan det behövas tid för att 
återhämta sig och få tillbaka energin (Ceric och Österberg, 2018, s. 57). Vidare kan personer med 
ADHD ha svårigheter att i efterhand minnas vad som sades vid mötet (Ceric & Österberg, 2018, s. 
61). De kan säga att de förstått vad som diskuterades och att de kommer ihåg detta, medan det 
egentligen inte är fallet (Ceric & Österberg, 2018, s. 43). En del personer med ADHD önskar därför 
att i efterhand få mötet sammanfattat skriftligt i punktform så att de kan gå igenom det för sig själva 
(Ceric & Österberg, 2018, s. 48 & 53). 

För att underlätta både för de som håller i möten och de med ADHD behövs praktiska 
rekommendationer för hur möten och kommunikation hanteras på bästa sätt. I rapporten av Ceric 
och Österberg (2018) ges flera sådana rekommendationer utifrån intervjuer både med personer med 
ADHD eller AST (autistiskt spektrumtillstånd) och med professionella som möter personer med 
ADHD/AST i sitt arbete. Nedan presenteras de rekommendationer som tagits i åtanke i den aktuella 
studien. Vissa av dessa rekommendationer ingår i den checklista Ceric och Österberg (2018) tagit 
fram inför möten med personer med ADHD. De övriga rekommendationerna är sådana som 
framkommer i resultatet och den tematiska analysen i deras rapport.  

3.4.1 Rekommendationer gällande möten och kommunikation 
• Ge information skriftligt både inför och efter mötet så att de (personer med ADHD) kan gå 

igenom den för sig själva i eget tempo. 

• Formulera text kort, koncist och tydligt. 
• Ange tydligt var, när och med vem ett möte ska vara i möteskallelsen. 

• Skicka påminnelse på sms eller mail inför mötet så att det inte glöms bort. 

• Håll möteslängden inom 40 minuter. 
• Håll samtalet till ämnet under mötet. Undvik sidospår. 

• Prata lugnt och inte för fort. 
• Undvik ”byråkrat-svenska” och svåra formuleringar. 

• Ha ”fingertoppskänsla” och känn av hur individen mår den dag man träffas. 
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• Ge en sammanfattning av mötet i skriftlig form som de kan läsa i efterhand. 

3.5 Kredibilitet 
För att en studie ska ge tillförlitliga resultat behöver den utformas för att ha god validiteten och 
reliabiliteten. När validiteten och reliabiliteten är hög innebär det att studien verkligen mätt det som 
avsetts att mäta och att de metoder som använts för att genomföra mätningarna ger konsekventa 
resultat (samma resultat under samma förhållanden). Dessa begrepp är ursprungligen anpassade för 
kvantitativa studier där man önskar kunna generalisera de resultat som presenteras, det kan därför 
diskuteras huruvida validitet och reliabilitet är rätt begrepp för att bedöma trovärdigheten och 
kvaliteten hos kvalitativa studier eller om andra aspekter är viktigare i bedömningen av hur väl 
genomförd en kvalitativ studie är (Noble & Smith, 2015, s. 34). Alternativ till validitet och 
reliabilitet som kan lämpa sig bättre för bedömning av kvalitativ forskning är sanningsvärde, 
konsekvent bedömning & neutralitet (egen översättning av Noble & Smith, 2015, s. 34).   

3.5.1 Reliabilitet / Konsekvent bedömning och neutralitet 
Med reliabilitet syftas det på hur konsekvent resultatet från mätningar är när upprepade mätningar 
görs. Ifall reliabiliteten är hög förväntas samma resultat vid upprepade mätningar, oavsett när 
mätningen görs och av vem (Prince, Jhangiani, & Chiang, 2015). Exempelvis om en löparklockas 
GPS-funktion ska ha hög reliabilitet så ska den visa samma distans när löparen sprungit samma 
runda upprepade gånger. Om samma runda får olika mätningar av distansen så har löparklockan låg 
reliabilitet.  

Konsekvent bedömning handlar om att forskaren gör tydligt hur den gått tillväga för att bedöma den 
insamlade datan och att genomfört analysarbetet på ett konsekvent sätt. Det ska vara tydligt exakt 
hur databehandling och bedömningen gått till, på så vis ska andra kunna replikera genomförandet 
och komma fram till liknande slutsatser (Noble & Smith, 2015, s. 34). 

Neutralitet handlar om att som forskare vara medveten om och uppmärksamma att tidigare 
erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar är kopplade till de metodval och fynd som görs i 
studien. Forskaren ska separera sina egna uppfattningar och perspektiv från deltagarnas för att i 
största möjliga mån bevara neutralitet (Noble & Smith, 2015, 34). Detta kan uppnås genom att 
arbeta med de övriga kriterierna för en tillförlitlig studie, konsekvent bedömning, högt 
sanningsvärde och applicerbarhet. När hög neutralitet uppnås hålls forskarens egna åsikter och 
uppfattningar åt sidan så att deltagarnas perspektiv, åsikter och tankar är det som presenteras. 

3.5.2 Validitet / Sanningsvärde  
Med validitet avses att ens mätningar och resultat korrekt representerar det som avsetts att mäta 
(Prince, Jhangiani, & Chiang, 2015). Ett test kan exempelvis ha hög reliabilitet men låg validitet 
vilket skulle innebära att mätresultaten är konsekventa mellan de olika mättillfällena och att de sett 
till den aspekten är pålitliga, men vad man mäter med testet behöver inte alls vara det som avsetts 
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att mäta (Prince, Jhangiani, & Chiang, 2015). Ett konkret exempel på detta är ifall man är 
intresserad av att undersöka hur solens strålar påverkar huden och som test låter deltagarna sitta 
under en vanlig LED-lampa under olika lång tid och mäter förändringar på huden. Resultatet från 
testet kommer antagligen vara konsekvent men det testar inte alls hur solens strålar påverkar huden 
eftersom ljuset från LED-lampor inte har samma egenskaper som solstrålar. Detta test skulle således 
ha hög reliabilitet men låg validitet.  
  
Då man i kvalitativa studier inte gör kvantitativa mätningar och statiska tester blir det svårare att 
tala om validitet så som det görs i kvantitativa studier. Begreppet kriterievaliditet (eng. criterion 
validity) är ett tydligt exempel på detta. Kriterievaliditet syftar till att undersöka ifall det man mätt 
korrelerar med andra kriterier vilka antas korrelera med det som mätts (Prince, Jhangiani, & 
Chiang, 2015). Här krävs det således att flera olika mätningar görs och att en korrelation räknas ut, 
något som inte går att göra i kvalitativ forskning. 

Ett begrepp motsvarande till validitet men lämpat för kvalitativ forskning är sanningsvärde (egen 
översättning). Sanningsvärde syftar till att forskaren tydligt och korrekt återger deltagarens 
perspektiv gällande något, samtidigt som man är medveten om att det kan finnas flera olika 
perspektiv. Man är dessutom medveten om vilken påverkan forskarens tidigare erfarenhet kan ha på 
metoden och resultatet och uttrycker detta (Noble & Smith, 2015, s. 34). 

3.5.3 Generaliserbarhet / Applicerbarhet 
Inom kvantitativ forskning är man intresserade av resultat och fynd som kan generaliseras utöver 
den egna studien genom att forma teorier som beskriver kausala samband. Ett kvalitativt begrepp 
relaterat till detta är applicerbarhet vilket syftar till att de fynd som görs i studien även kan 
appliceras till andra kontexter och personer (Noble & Smith, 2015, s. 34). 

5. Metod  
Metoden för datainsamling och analys syftade till att få användarnas subjektiva personliga 
upplevelse beskriven och förstådd så väl som möjligt. Genom att ta del av deras upplevelse och 
reflektioner kan råd tas fram för utformningen av tjänsten så att den möter användarnas behov, 
problem och önskemål. Centralt var att analysen grundades i datan från intervjuerna med deltagarna 
och deras perspektiv.  

Studien bestod av två delar, den första delen var testperioden och då fick deltagarna tillgång till 
delar av materialet som senare ska utgöra stödprogrammet och de skulle gå igenom materialet för 
att bilda sig en uppfattning av det. Den andra delen av studien var att de blev intervjuade om sina 
tankar och reflektioner av att använda materialet.  
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5.1 Deltagare 
Från början hade studien åtta deltagare. En av dessa valde efter uppstartsmötet att inte längre delta 
och en till deltagare valde under första veckan av testperioden av avbryta sitt deltagande. Studien 
hade alltså ett bortfall på två deltagare och totalt sex personer deltog i hela studien. Tre av 
deltagarna var kvinnor och tre var män. 

Det krav som ställdes på deltagare var att de hade ADHD eller ADD (attention deficit disorder), var 
över 18 år gamla och hade flyttat hemifrån. Samtliga deltagare är anonyma i studien, deras namn 
har bytts ut mot pseudonymer. Flera av deltagarna i studien hade deltagit tidigare 
utvecklingsprojektet i exempelvis workshops och informerat att de var villiga att ställa upp på 
aktiviteter senare i projektet. 

5.2 Urval & Rekrytering  
Tack vare det tidigare arbetet i Usifys projekt fanns deltagare som godkänt att bli tillfrågade igen för 
olika aktiviteter relaterade till utvecklingen av stödprogrammet. Dessa individer blev av 
bekvämlighet tillfrågade att delta i denna studie. Deltagare rekryterades även via en bekant till 
studieledaren som hade kontakt med personer i målgruppen. Utöver detta kontaktades 
organisationen Attention i Östergötland och Kalmar samt Studieförbundet Vuxenskolan i Linköping 
med detta ledde inte till någon rekrytering. Således har ett bekvämlighetsurval applicerats vid 
rekrytering.  

5.3 Kommunikation med deltagare 
Rekommendationerna för kommunikation med personer med ADHD (kapitel 3.4.1) följdes i största 
möjliga utsträckning under studien. Inför inbokningen av uppstartsmöten kontaktades deltagarna 
och informerades om när de skulle bli kontaktade för att boka in mötet så att de skulle ha möjlighet 
att mentalt förbereda sig och se i kalendern när det skulle passa att ha mötet. När uppstartsmötet väl 

var inbokat fick de ett informationsutskick (se bilaga 1) där det presenterades i punktform vad 
mötet skulle handla om och längst upp på informationsutskicket i en informationsruta angavs det 
tydligt var, när och med vem mötet skulle hållas. I samma utskick fick de även ett informationsblad 
som presenterade hur studien skulle gå till och dess syfte (se bilaga 2). I samma dokument fanns 
blanketten för att ge sitt samtycke till att delta i studien så att de kunde läsa den inför uppstartsmötet 
då de skrev under ifall de önskade delta. 

Inför uppstartsmötena skickades en påminnelse ut via mejl eller sms för att underlätta för deltagarna 
att komma ihåg att närvara vid mötet. Detsamma gjordes inför intervjutillfällena men då skickades 
alla påminnelser via sms. Vid uppstartsmötena visades punktlistan som använts i 
informationsutskicket (se bilaga 3) på en iPad och mötena följde den struktur som punktlistan gav. 
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På så vis gick alla uppstartsmöten igenom det som angetts inför dem och inget viktigt glömdes bort 
att diskuteras. 

Efter uppstartsmötena fick deltagarna en sammanfattning av vad som hade diskuterats (se bilaga 4) i 
pdf-format via mejl. Detta dokument hade samma punktlista som dokumentet de fick inför mötet 
men med information ifylld efter varje punkt med det som sades vid mötet. I samma dokument 
beskrevs det vad deltagarna skulle göra under testperioden fram tills intervjun. De kunde då 
använda dokumentet som instruktionsmanual under testperioden och återgå till det ifall de behövde 
påminna sig om vad som sades vid mötet. 

Under testperioden skickades påminnelser till deltagarna på sms där de blev påminda om att gå 
igenom materialet och att dokumentera sina tankar. Hur många påminnelser som skickades under 
veckorna berodde på hur många påminnelser de sagt vid uppstartsmötet att de önskade få. De med 
minst påminnelser fick ett sms varje måndag och de med flest fick påminnelse måndag, onsdag och 
fredag. Variationen i antal påminnelser berodde på vilket behov deltagarna personligen upplevde sig 
ha av påminnelser. 

5.4 Medgivande 
Inför uppstartsmötet fick deltagarna ett informationsblad (se bilaga 2) i PDF-format skickat till sig 
med information om studien för att kunna besluta ifall de ville delta eller inte. Vid uppstartsmötet 
fanns samma dokument utskrivet samt en medgivandeblankett vilken deltagarna signerade ifall de 
önskade delta i studien. En av deltagarna var bosatt på annan ort och kunde inte träffas i fysisk 
person. Medgivandeblanketten skickades därför färdigsignerad av studieledaren till denne via mejl 
och deltagaren kunde då själv skriva ut och signera blanketten. När blanketten signerats 
fotograferades den och fotografiet skickades till studieledaren. Detta gjordes innan uppstartsmötet 
hölls. 

Informationsbladet informerade om studiens syfte, hur den insamlade datan skulle användas i 
studies syfte, hur datan sparades, att deltagandet var frivilligt, att de som deltagare var anonyma och 
hur resultatet skulle redovisas.  

5.5 Testmaterialet 
Materialet deltagarna tog del av utgjorde två av de moduler som det färdiga stödprogrammet ska 
bestå av vid lansering. Programmets upplägg är att det består av flera olika moduler vardera inriktat 
på var sitt problemområde som ADHD kan ge upphov till. Materialet i modulerna bestod bland 
annat av videoklipp där det gavs förklaringar till de problem som personer med ADHD kan ha och 
där det beskrevs vad det är som orsakar dessa. Vidare utgjordes modulerna av praktiska strategier, 
så kallade ”verktyg” som deltagarna skulle använda i sin vardag för att hantera olika svårigheter. 
Exempel på verktyg var att använda en kalender, att prata högt för sig själv för att hjälpa sig att 
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reflektera över situationer och att använda en att-göra-lista. Dessa verktyg presenterades i både 
animerat filmformat och i text, ca en halv A4-sida per verktyg. Slutligen fanns det även ljudklipp 
med mindfulness-övningar för deltagarna att testa.  

5.6 Del 1 - Testperioden 
Den första delen av studien var en två veckors testperiod då deltagarna använde och gick igenom 
materialet för att bilda sig en uppfattning av det. Den första veckan fick deltagarna tillgång till och 
testade materialet för en modul för stödprogrammet. Denna modul handlade om problem med att 
upprätthålla rutiner för personer med ADHD. Andra veckan av testperioden skulle materialet för en 
annan modul testas men denna vecka hade deltagarna även tillgång till materialet för första veckan, 
detta på begäran av en deltagare som uttryckt att det ibland kan vara svårt att komma ihåg eller 
hinna göra det man tänkt. Under andra veckan hade de således tillgång både till materialet för den 
andra modulen men också för den första modulen. Modulen för andra veckan handlade om problem 
med att planera och strukturera sin tid.  

Deltagarna blev vid uppstartsmötet givna förslaget att kolla på videorna och testa verktygen 
varannan dag men de var fria att distribuera sin tid så som det passade dem. Vid de dagar då de 
använde materialet behövde de inte testa allt vid ett och samma tillfälle utan var fria att fördela det 
över dagen. De kunde exempelvis lyssna på ett ljudklipp med mindfullness på morgonen och se 
videorna som förklarade problemområdet och ett verktyg på kvällen. 

För att bättre minnas sina tankar och upplevelser av att använda materialet under testperioden var 
deltagarna ombedda att på olika vis dokumentera dem. Deltagarna gavs frihet i att dokumentera på 
det vis de personligen ansåg passade men de blev givna en uppsättning konkreta exempel på hur 
dokumenteringen kunde gå till. De konkreta exempel på dokumentering de blev givna var att skriva 
ner sina tankar i text, att göra en röstinspelning på mobilen, att rita en bild som uttryckte deras 
tankar eller hitta en bild online som gjorde det. De ombads sedan att skicka sin dokumentering till 
studieledaren innan intervjun för att intervjun skulle kunna förberedas på bästa möjliga vis utifrån 
det som dokumenterats. Två av deltagarna skrev ner sin tankar i text och delade dessa med 
studieledaren. En tredje deltagare delade med sig av seriestrippar och flödesdiagram som generellt 
beskrev hur det är att ha ADHD. 

Under den andra veckan var det ett större antal verktyg som inkluderades än första veckan och av 
denna anledning skickades ett sms på måndagen till deltagarna där de blev informerade om att de 
inte behövde testa samtliga verktyg den veckan utan så många som de orkade och hade tid för. I 
detta sms gavs det konkreta instruktioner för hur de kunde gå till väga för att det inte skulle bli för 
mycket för dem.  
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5.7 Del 2 - Intervjuer 
För att samla in data om deltagarnas upplevelse av att använda materialet genomfördes 
semistrukturerade djupintervjuer. I semistrukturerade intervjuer har intervjuledaren en förskriven 
intervjuguide (se bilaga 5) med frågor att ställa till deltagaren och ämnen att gå igenom, men 
intervjuledaren har även frihet att ställa följdfrågor, att fråga sådant som inte varit förberett och att 
omformulera frågor (Doody & Noonan, 2013, s. 3). Under intervjuerna fördes anteckningar av det 
som sades för hand i iOS-applikationen Notability. Dessutom gjordes ljudinspelning av intervjuerna 
i Notability kopplat till anteckningarna. Ljudinspelningen möjliggjorde att studieledaren kunde 
lyssna igenom intervjuerna i efterhand och ta mer ordentliga anteckningar än vad som hanns med 
under själva intervjutillfällena.  

Vid de tre första intervjuerna närvarande två intervjuledare, en som huvudsakligen förde intervjun 
medan den andre, en anställd interaktionsdesigner på Usify, huvudsakligen antecknade. Fördelen 
med att vara två personer som tillsammans genomför intervjun är att den som för anteckningar kan 
hjälpa till att ställa frågor när den märker att den primära intervjuledaren har svårt att formulera 
följdfrågor och att få givande svar från deltagaren (Goodwin, 2011, s. 123). Detta underlättar att 
intervjun fortskrider på ett naturligt sätt istället för att helt stanna upp och ökar sannolikheten för att 
intressanta områden utforskas under intervjun. De tre resterande intervjuerna genomfördes av 
studieledaren helt själv.  

5.8 Tematisk analys 
Datan som samlades in i intervjuerna analyserades med tematisk analys som beskriven av Braun 
och Clarke (2006). Analysen var huvudsakligen deduktiv vilket innebär att analysen och kodningen 
görs utifrån färdiga frågeställningar som är av särskilt intresse, snarare än att koda datan utan något 
specifikt intresseområde vilket är fallet i en induktiv analys (Braun & Clarke, 2006, s. 83). 

Bland fördelarna med att använda en tematisk analys är att den till skillnad från andra kvalitativa 
metoder inte är teoretiskt bunden och inte bygger på teoretisk förförståelse för det studerade (Braun 
& Clark, 2006, s. 80). Detta gör att den är flexibel och kan tillämpas inom olika forskningsområden 
(Braun & Clark, 2006, s. 81; Howitt, 2010, s. 166). Tillvägagångssättet är också relativt tydligt 
vilket möjliggör ett gott resultat även när forskaren inte har mycket erfarenhet av metoden. 
Tematisk analys är av dessa anledningar lämplig när forskaren har begränsad erfarenhet av 
kvalitativ metod (Howitt, 2010, s. 165).  

I den tematiska analysen är forskaren själv en central som påverkar resultatet, forskarens kompetens 
och erfarenhet påverkar hur utförlig, noggrann och djupgående analysen blir. Olika personer kan 
göra olika bedömningar gällande vad som räknas som ett tema eller inte, vad som blir kodat, hur 
koder formuleras och hur teman definieras. Hur lång tid som läggs på vardera fas i analysen kan 
också skilja sig åt mellan olika personer vilket har påverkan på den färdiga analysen. Resultatet från 
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en studie med tematisk analys kan således se olika ut beroende på vem som genomför analysen och 
denna persons erfarenhet, kompetens och hur mycket tid som läggs ned på analysens olika faser. 

5.8.1 Tematiska analysens sex faser 
Braun och Clarke (2006) beskriver den tematiska analysen och de sex faser som den utgörs av. 
Nedan beskrivs dessa faser. 

1. Den första fasen består av att bekanta sig med den insamlade datan. I denna studie gjordes detta 
genom att både lyssna igenom intervjuerna i efterhand och läsa de anteckningar som förts vid 
intervjutillfällena. Samtidigt som intervjuerna lyssnades igenom fördes nya och utförligare 
anteckningar än vad som hunnits med under själva intervjutillfällena. Braun och Clark (2006) 
rekommenderar att intervjuer transkriberas under denna fas. Studieledaren började därför som första 
steg i fas 1 med att transkribera. Efter att halva första intervjun transkriberats konstaterades det dock 
att det med studieledarens erfarenhet tog alldeles för lång tid att transkribera, även när 
transkriberingen inte gjordes på detaljnivå. Utifrån detta beslutade studieledaren att istället lyssna 
igenom intervjuerna och föra noggranna anteckningar på det som sades för att spara värdefull tid. I 
detta beslut behövde en övervägning göras, antingen lades mer tid på fas 1 och bekantskap med 
datan vilket underlättar analysen, eller så kortas denna fas ned för att få mer tid åt övriga faser i 
analysen. Studieledaren bedömde att genomlyssning av intervjuerna samtidigt som noggranna 
anteckningar fördes var tillräckligt för denna fas och att det inte skulle ha negativ inverkan på resten 
av analysen.  

Denna process ledde till bättre bekantskap med den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006, s. 88) 
vilket gav en god förståelse för vilka de centrala temana och ämnen var. Detta är ett viktig steg i 
analysen då en god förståelse för datan underlättar kodning, tematisering och diskussion. Redan i 
denna fas kan forskaren börja föra anteckningar kring sina reflektioner om materialet vilket 
underlättar kodningen (Tucket, 2005, s. 81). 

2. Andra fasen består av att generera initiala koder för datan. I denna fas söks det efter olika 
aspekter av datan som kan vara intressanta vid vidare analys och som återspeglar de mest 
grundläggande beståndsdelarna av den (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Under denna fas är det viktigt 
att lika stort fokus läggs på alla delar av datan så att inte någon del får mer uppmärksamhet än 
någon annan, risken är annars att analysen blir skev då delar av datan blivit utelämnade under det 
grundläggande arbetet med kodning (Braun & Clarke, 2006, s. 89). Det är utifrån dessa aspekter 
som teman bildas senare i analysen.  

Denna process kan underlättas genom att utgå ifrån ett par frågeställningar, ”vad är det som 
beskrivs? Något speciell händelse eller handling?”, ”Hur kan det förstås? Varför är det som det 
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är?” (Tuckett, 2005, s. 82). Utifrån dessa frågor kan datan förstås bättre och koder kan lättare 
genereras. 

Vid genomförandet av fas två gicks anteckningarna från fas 1 igenom och kodades med hjälp av 
överstrykningspenna och anteckningar (digitalt) direkt i dokumenten med iOS-applikationen 
Notability på iPad (se figur 2). Dessa koder skrevs därefter i digitala post-it-lappar i iOS-
applikationen Miro. Varje post-it gavs en märkning beroende på vilken deltagare de tillhörde (se 
figur 3).  

Figur 2. Kodning av intervjuanteckningar i iOS-applikationen Notability.

�
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3. I den tredje fasen fasen breddas perspektivet för att se på vilka sätt de olika koderna relaterar till 
varandra. Utifrån detta kan de grupperas i olika teman (Braun & Clarke, 2006, s. 89). Det är även av 
relevans att undersöka huruvida det finns hierarkiska förhållande mellan teman där vissa är 
generella och övergripande medan andra är underordnade och mer specifika. När denna fas är färdig 
är inte indelningen färdigställd, vad man har tagit fram är kandiderande teman vilka sedan ses över 
och korrigeras. 

Denna fas genomfördes i Miro genom att se över hur de olika koderna hörde ihop och gruppera dem 
med liknande koder. Detta resulterade i en digital arbetsyta (kan liknas vid en oändlig whiteboard-
tavla) med grupper av post-it-lappar grupperade i olika delar av arbetsytan med var sin rubrik vilken 
angav det kandiderande temat (se figur 3 & 4). 

Figur 3. Koder grupperat i kandiderande tema. Märkningar anger deltagare. 

�
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4. Fjärde fasen syftar till att förfina de kandiderande temana. Två nivåer av analys görs här. Först 
undersöks det ifall de återspeglar koderna och utdragen ur datan som använts eller inte. Är fallet 
sådant att vissa koder inte passar temat kan nya indelningar behöva formas (Braun & Clarke, 2006, 
s. 91). Den andra nivån av analys består av att se hur temana förhåller sig till varandra och ifall 
detta återspeglar datan på ett korrekt sätt. För att kunna göra denna bedömning är det således viktigt 
att lagt tillräcklig tid och uppmärksamhet på att gå igenom intervjuerna (fas 1).  

Under denna fas gicks vardera kandiderande tema igenom, ett åt gången, och koder som inte 
passade där de blivit placerade flyttades till teman där de passade bättre. Under denna process 
behövde en del namn på grupper omformuleras då de inte återspeglade koderna. Detta var således 
en process av att systematiskt se över den initiala grupperingen av koder och att omstrukturera 
temana för att bättre återspegla datan. 

5. Femte fasen består i att definiera och namnge temana. Här görs en analys av varje tema och 
utifrån detta skrivs en beskrivning som på ett tydligt sätt framlägger exakt vad temana beskriver hos 
datan, hur de relaterar till studiens frågeställning samt hur de relaterar till övriga teman. I denna fas 
bör det tydliggöras vad varje tema inkluderar och handlar om, men även vad de inte inkluderar 
(Braun & Clarke, 2006, s. 92). Definitionen och dess tillhörande analys ska således klargöra temat 

Figur 4. Gruppering och tematisering av koder.

�
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så att inga oklarheter råder kring det. Detta gjordes i Miro med textfält som placerades intill 
tillhörande grupp av koder (se figur 5). 

6. Den sjätte och sista fasen är att skriva rapporten. Rapporten ska presentera den genomförda 
analysen för läsaren på ett strukturerat, övertygande och intressant vis (Braun & Clarke, 2006, s. 
93). I rapporten ska utdrag från datan användas för att tydliggöra och exemplifiera de teman som 
utvecklats under arbetet och ge stöd åt resonemangen i analysen. Det är därför viktigt att välja ut 
särskilt tydliga utdrag som konkretiserar temat (Braun & Clarke, 2006, s. 93). 

Figur 5. Beskrivning av tema i Miro

�

Tematiska analysens sex faser
Fas 1 Bekanta sig med datan

Fas 2 Generera inititala koder

Fas 3 Söka efter teman

Fas 4 Se över teman

Fas 5 Definiera och namnge teman

Fas 6 Producera rapport
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5.9 Säkerställa god tillförlitlighet 
För att resultatet och analysen ska vara tillförlitlig är det viktigt att metoden för studien medvetet 
väljs och utformas med detta i åtanke. Högt sanningsvärde, konsekvent bedömning och neutralitet 
eftersträvas i arbetsprocessen och utformningen av metoden.  

För att den tematiska analysen i största möjliga mån skulle reflektera intervjuerna och inte styras av 
förutfattade meningar lyssnades samtliga intervjuer igenom i efterhand och noggranna anteckningar 
fördes över det som sades. I dessa anteckningar gavs även tidsangivelser så att studieledaren kunde 
lyssna på inspelningen och höra exakt vad som sades där en anteckning gjorts. Genom att på detta 
vis noggrant gå igenom intervjuerna kunde studieledaren ”lära känna” den insamlade datan bättre 
vilket grundar för en god analys. Att bekanta sig med materialet är fas 1 av den tematiska analysen 
och är viktig för en välgrundad och tillförlitlig analys (Braun & Clarke, 2006, s. 87). 

För att kunna genomföra en ordentlig analys är det viktigt att organisera datan så att den går att 
arbeta med strukturerat (Tucket, 2005, s. 77). Om datan inte struktureras och det inte finns en tydlig 
struktur för hur inspelningar och anteckningar hanteras kan det leda till en försämrad analys då tid 
och energi läggs på att hitta filer och dokument, att gå från en applikation till en annan, att ibland 
använda dator och ibland fysiska papper och annat som tar tid och energi från arbetet. Med en bra 
struktur kan arbetet underlättas och tiden läggas på själva analysen. All data i denna studie 
hanterades med apparna Notability, Pages och Miro på iPad vilket gav en struktur till arbetet som 
gjorde det enkelt att föra anteckningar, lyssna på inspelningarna från intervjuerna samt att koda och 
tematisera datan.  

Under intervjuerna användes Notability för att föra handskrivna anteckningar samt att göra 
ljudinspelning. Efter intervjuerna lyssnades de igenom genom att spela upp ljudfilen i Notability 
samtidigt som noggrannare anteckningar skrevs i Pages med vanlig text (inte handskriven). Därefter 
importerades Pages-dokumenten till Notability i PDF-format där de kodades med Apple Pencil (se 
figur 2). Slutligen skrevs alla koder av från Notability i Miro på var sin post-it. I Miro genomfördes 
grupperingen av koderna och definitionerna av alla teman skrevs också i Miro intill grupperna av 
koder.  

Att använda dessa iOS-applikationer för den tematiska analysen hade flera fördelar. Eftersom 
Notability tillät anteckningar att skrivas för hand samtidigt som ljudinspelning gjordes kunde 
studieledaren gå igenom anteckningarna igenom i efterhand och lyssna på vad som sades under 
intervjun vid vilket ställe som helst i anteckningarna. Att sedan koda de noggranna anteckningarna 
med Notability var smidigt då det tillät att både överstrykningspenna och vanlig färgpenna 
användes ovanpå texten (se figur 2). Att använda Miro gav stor flexibilitet med att gruppera lappar 
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och fritt flytta runt dem för att strukturera sina tankar, istället för att exempelvis styras av ett rutnät i 
Excel. Arbetet begränsades inte heller av ytan från ett skrivbord eller en whiteboard och inget 
behövde någonsin städas undan, vilket hade varit fallet med fysiska post-it-lappar. 

För att ha så givande intervjuer som möjligt var det väsentligt att deltagarna fick tillräcklig 
erfarenhet av testmaterialet så att de hade möjligheten att bilda sig uppfattningar och reflektioner 
kring det. Det krävdes således att deltagarna kom ihåg att gå igenom materialet under testperioden, 
något som kan vara svårt för en person med ADHD. För att underlätta för deltagarna att komma 
ihåg detta skickades påminnelser på SMS under testperioden där de blev påminda om att gå igenom 
materialet och dokumentera sina tankar. Deltagarna fick olika många påminnelser i veckan 
beroende på vilket behov av påminnelse de ansåg sig behöva. Detta innebar att vissa deltagare blev 
påminda en gång i veckan medan andra fick två eller tre påminnelser i veckan. Förhoppningen med 
detta var att deltagarna då skulle vara väl förbereda inför intervjun med tankar och reflektioner 
kring materialet och dess utformning. Risken annars skulle vara att deltagarna inte lagt tillräckligt 
med tid under testperioden åt att använda sig av materialet och då inte heller skulle ha några 
reflektioner att dela vid intervjutillfället. Detta hade i sin tur lett till en analys utan stark förankring i 
deltagarnas upplevelser. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med färdiga frågor. För att få del av deltagarnas egna 
tankar, reflektioner och åsikter var det viktigt att ställa öppna frågor där deltagarna inte upplevde sig 
socialt förväntade att ge ett specifikt svar (Goodwin, 2011, s. 123). Intervjuerna inleddes med att 
intervjuledaren berättade att alla deras tankar och åsikter är viktiga och att inget är fel eller dumt att 
tycka eller tänka. Syftet med detta var att deltagarna skulle känna sig fria att dela de tankar de hade 
och inte välja att hålla det för sig själva samt att motarbeta social önskvärdhet-bias (social 
desirability bias). 

Under studiens gång har det även förts en ”forskningsdagbok” där egna reflektioner, idéer, tankar 
som deltagare delat med sig av och frågeställningar dokumenterats. Med hjälp av detta har viktiga 
insikter under studiens gång bevarats och frågor från deltagare har kunnat besvaras. Deltagarna har 
då förhoppningsvis känt sig tryggare i sitt deltagande vilket bidragit till en bättre studie och hjälp att 
etablera förtroende för studieledaren och Usify hos deltagarna. 

En av deltagarna trodde sig känna några av de andra deltagarna och deltagarna ombads därför att 
inte diskutera studien med varandra innan det att intervjuerna hållits. Detta gjordes för att undvika 
att deltagarna påverkade varandras åsikter, tankar och reflektioner kring materialet vilket är risken 
ifall de diskuterar med varandra. Personer är nämligen benägna att hålla med varandra och anpassa 
sig efter den sociala gruppen och de uppfattningar som råder i den (Cialdini, Goldstein, 2004, s. 
607). Genom att inte prata med varandra innan intervjuerna bevaras deltagarnas egna tankar. 
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5.10 Etiska principer 
Studiens upplägg utformades i syfte att möta de fyra etiska principer Vetenskapsrådet (2002) 
formulerat för studier inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

5.10.1 Informationskravet 
Informationskravet möttes genom att ge deltagare information om studiens syfte, praktiska 
genomförande och publicering innan de beslutade om att delta eller ej. Deltagarna fick en kortfattad 
beskrivning av studien när de tillfrågades att delta och ifall de var intresserade av att delta fick de en 
utförligare beskrivning inför uppstartsmötet. De hade då möjlighet att själva gå igenom 
informationen och besluta huruvida de ville delta. Först vid uppstartsmötet när de haft möjlighet att 
själva gå igenom den utförligare informationen om studien gav de sitt medgivande till att delta och 
signerade en medgivandeblankett.  

Ansvarig för studien och all information som samlats in är studenten Henrik Linnarsson. 

5.10.2 Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet möttes genom att samtliga deltagare vid uppstartsmötet fick ge sitt informerade 
samtycke till att delta i studien. De hade inför detta möte fått information om studiens syfte, 
praktiska genomförande, publicering, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet i PDF-format 
utskickat via mejl. Deltagarna hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien och då 
även få data raderad som de bidragit till att samla in. 

5.10.3 Konfidentialitetskravet  
För att bevara deltagares identitet anonym har de i rapporten givits pseudonymer. I rapporten och 
vid presentation av arbetet kan således inte deltagarna personligen identifieras.  

Personuppgifter såsom kontaktuppgifter har sparats privat av studieledaren i digital form på iCloud 
i ett Numbers-dokument. Kontaktuppgifter till en del av deltagarna fanns redan innan studien från 
tidigare faser i Usifys projekt. De nya kontaktuppgifter som samlats in för denna studie delas med 
Usify i de fall som deltagarna tillät det.  

5.10.4 Nyttjandekravet 
Den insamlade informationen används enbart för studiens syfte så som beskriven i rapporten och för 
deltagarna.  

5.11 Litteratursökning 
Den refererade litteraturen i rapporten har huvudsakligen sökts upp med sökverktyget Google 
Scholar. Litteratursökning har även gjorts med Google-sökningar. Tidigare litteratur från kurser på 
det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet på Linköpings universitet har även använts. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras de åtta teman som den tematiska analysen resulterade i. De flesta teman 
har stöd hos flera av deltagarna, dock har vissa ett motsatt tema som också har stöd hos flera av 
deltagarna. 

6.1 Bra att videor och texter är korta 
Flera av deltagarna uttryckte en uppskattning för att både texter och videor var korta längdmässigt, 
något som ansågs vara viktigt. Deltagaren Erik sa att han inte gör det som tar mycket tid och 
uppskattade därför när texterna var korta, detta lät honom att snabbt kolla på texterna. Martin 
uttryckte också uppskattning för de korta texterna och sa att det viktigt att de inte blir långa, det 
behöver nämligen se lätt ut att genomföra för att man faktiskt ska ta sig tiden att läsa instruktionerna 
och testa verktyget. Han sa att detsamma gällde för videor. Talith uppskattade att det inte gavs 
onödigt mycket information i materialet utan en tillräcklig mängd. 

Flera av deltagarna kommenterade ett av de dokument som utgjorde testmaterialet som var fem 
sidor långt till skillnad från övriga som var ca en halv sida långa. Detta dokument var alldeles för 
långt ansåg de. Linn uttryckte att detta dokument blev övermäktigt och Erik sa att övningen som 
beskrevs i dokumentet säkert var bra, men att han inte hade orkat göra den. Martin kommenterade 
även detta dokument och sa att han hellre har flera korta dokument än ett långt dokument med flera 
sidor att scrolla igenom, bara det faktum att dokumentet är scrollbart gör det jobbigt då det känns 
för långt. 

6.2 Att bli given frihet blir ett hinder, istället önskas konkreta instruktioner  
Flera av deltagarna uttryckte att de instruktioner som gavs både i upplägget av studien och i 
materialet självt lämnade för stor frihet åt dem. Denna frihet blev ett hinder för dem då det gjorde 
det svårt att välja vilket verktyg de skulle testa och att sedan omsätta verktygen till praktik. 

Valet av verktyg försvårades av att det fanns så pass många verktyg vilket gjorde det svårt att välja 
vilket verktyg de skulle testa. Talith beskrev att hon upplevde det svårt att begränsa sig och göra en 
sak i taget men att hon egentligen helst arbetar med ett verktyg åt gången. Martin ansåg också att 
det fanns för stor frihet i tillvägagångssättet och önskade en tydligare kronologi i materialet. Han 
uttryckte att det skulle underlätta för användaren ifall det fanns en tydlig progression där man följde 
en färdig struktur, istället för att själv välja vad som ska göras. Istället för att ge frihet ansåg han att 
det skulle ges mindre val åt användaren och att den får lita på instruktionerna i programmet. Citat av 
Martin ”när du har gjort detta så gör du detta, jag tror det hade hjälp lite att inte lämna det åt 
användaren”. Även Linn hade svårigheter med det stora urvalet av verktyg och friheten som gavs. 
Hon berättade att när det finns för många alternativ att välja bland ger hon lätt upp istället för att 
göra något. Det måste bli en sak i taget, annars blir det ”allt eller inget” och då blir det lätt det 
senare, inget. 
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Verktygen i sig beskrevs som för generella och inte tillräckligt specifika och konkreta. Linn beskrev 
att de inte var tillräckligt avsmalnade och att när det är för generellt så växer det sig lätt stort så att 
det blir frågor som gäller hela livet. Citat av Linn ”Allt blir så himla komplext, så fort jag börjar 
tänka på nånting så stannar det inte vid det som står”. Hon beskrev även att hon redan på en generell 
nivå var bekant med mycket av det som materialet innehöll, men problemet är att det blir det svårt 
att omsätta det till praktiken när det är så generellt. Även Martin ansåg att verktygen var för 
generella, det han önskade var konkreta instruktioner som tydligt berättade vad han skulle göra. Han 
ville veta exakt vad som ska göras och trodde att det skulle underlätta omsättningen av verktygen 
till praktik. 

6.3 Delar av materialet kändes barnsligt eller dumförklarande 
I materialet som deltagarna tog del av fanns det två filmklipp där en person framför kameran 
berättade om de bakomliggande psykologiska faktorerna som orsakar problem för personer med 
ADHD. I dessa filmklipp använde sig personen av bilder som skulle illustrera de mekanismer och 
fenomen de beskrev. Dessa bilder var illustrerade så att de såg ut som figurer med ögon och mun, 
exempelvis en gammaldags våg med två vågskålar och ett ansikte i mitten.  

Ett par av deltagarna ansåg att dessa bilder upplevdes som barnsliga. Erik berättade att han fick 
intrycket att han behandlades som ett barn eller som om han vore trög. Hans upplevelse var att 
filmklippen inte var anpassade för vuxna. Att dessa filmklipp upplevdes som barnsliga gjorde det 
svårare för honom att koncentrera sig. Citat av Erik ”det kändes inte som att det var riktat till vuxna 
människor utan som att jag var antingen ett barn eller lite trög. Jag tror det framför allt hade att göra 
med att hon hade två bilder som hon pratade om”. Även Martin tyckte också att bilderna som 
användes var barnsliga. När han fick frågan vad han tyckte om figurerna sa han ”Jag de kan va lite, 
hittar inget bättre ord för dem än barnsliga”. 

En kommentar Klara gavs var att det kändes dumförklarande att få höra vad en kalender är. 

6.4 Materialet gav igenkänning, självinsikt och självacceptans 
Flera av deltagarna uttryckte att de kände igen sig i de problem som beskrevs i materialet och att 
verktygen var sådant som de behövde arbeta på. Alexander berättade att han kunde känna igen sig i 
materialet och att han fick insikt i hur han fungerar av att gå igenom materialet. 

Talith tyckte att materialet hade en bra balans i att det varken förstorade de problem som ADHD 
kan orsaka men inte heller att det förminskade dem. Vidare uttryckte hon att hon kunde känna en 
självacceptans utifrån materialet snarare än någon form av skuldkänslor. Citat av Talith ”Jag tyckte 
videorna gav en bra förklaring av vad symptomen är och inte att det är din personlighet... Personer 
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som vet att jag har den här diagnosen kan 1, förneka det som att problemet inte finns alls, eller så 
gör de det till en för stor grej. Jag tycker videon gav en balans” 

Det gavs dock exempel på när deltagare inte kände igen sig i materialet och det som sades. Klara 
kommenterade att de i ett av filmklippen sa att ”vi människor har förmågan att känna in hur lång tid 
någonting kommer att ta...” men så är det inte alls för henne. Hon upplevde att detta blev lite 
dömande eftersom hon inte passade beskrivningen. Citat av Emma ”Jag blev lite störd av att man 
började filmen med att säga typ ’vi människor kan det här’ och för mig blev det lite såhär, ja fast jag 
kan ju inte det, så det kändes inte så roligt”. 

6.5 Att se och lyssna på en person har flera fördelar 
Videorna i studien var både filmklipp med en person framför kameran och animerade videor med 
berättarröst. Flera av deltagarna uppskattade filmklippen med en person och ansåg att dessa hade 
flera fördelar över de animerade videorna. Med detta sagt var även de animerade uppskattade och 
flera av deltagarna tyckte mera om de animerade än de med person. 

Fördelarna med att ha en person framför kameran var att att det blev mer personligt, att det var 
lättare att skapa kontakt med en person, att man lättare tog till sig och att förtroendet var större.  
Talith, Erik, Alexander och Martin uttryckte dessa styrkor med att ha en person i videon.  
Citat av Talith ”Jag kommer ihåg mer när det var en människa i... det kan bero på att det blev mer 
personligt med en människa och då kanske man kopplar det mer som ett minne”. Citat av Alexander 
”När man ser ett ansikte blir det lättare än med bara en berättarröst i bakgrunden”. 

6.5 Mer och fördjupad information önskas 
Av de intervjuade deltagarna var det fyra stycken som uttryckte att de önskade att videomaterialet 
utökades med mer information, speciellt med fördjupad information. En av deltagarna, Linn, 
uttryckte att det inte var något nytt i materialet som hon inte visste sedan innan. Det hon önskade 
var att det skulle ”kittla hjärnan” men det upplevde hon aldrig. 

Flera deltagare beskrev att motivationen för att göra något kan förbättras när de få mer förståelse för 
varför det är bra och hur det fungerar. Ett exempel som togs upp av Klara var att förståelse för 
kemin i hjärnan vid träning hjälper henne med motivationen för fysisk aktivitet. Hon nämnde boken 
”Hjärnstark” av Anders Hansen (2016) som ett exempel på detta. Denna typ av information tyckte 
hon saknades i materialet som hon tog del av i studien och hon önskade att det fanns. Också Erik 
berättade att förståelse för något kan vara en viktig drivkraft som motiverar honom till handling. 
När han förstår varför ett verktyg fungerar och på vilket sätt är han mer motiverad att börja använda 
det. Han önskade att materialet skulle gå mer på djupet och trodde att det skulle underlätta 
motivationen. Citat av Erik ”Jag till exempel är en sån person som har väldigt stor nytta av att veta 
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’varför gör jag någonting? ’ och ’varför vet man att det här funkar bra?’ Då blir det mycket lättare 
för mig att motivera mig till att göra någonting” 

Alexander önskade också längre videor och tog Attentions videoklipp som exempel på videor han 
uppskattade. Dessa är längre än de som ingick i studien och han uppskattar detta eftersom det då 
kan ges längre förklaringar än det som hinns med på en till tre minuter. När Alexander blev frågad 
vilka förändringar i materialet han skulle vilja ha svarade han ”skulle förlänga alla videoklippen 
med personen. Ett par minuter till kanske. Och de animerade, mer utförlig information. Man lär sig 
inte så mycket på 54 sekunder” 

6.7 Texterna ger mer än filmerna och man återkom oftare till dem 
Flera av deltagarna upplevde att texterna var viktigare än videorna och att de oftare återkom till 
texterna än videorna när de skulle gå igenom materialet. Martin ansåg att video är bra första gången 
man ska ta del av information men att det sen är texten man vill ha när man ska ta till sig 
informationen igen. Även Erik berättade att han föredrog att gå igenom texterna och att videorna 
mest användes som introduktioner. Citat av Erik ”Det var mest texterna som jag använde mig av när 
jag gick igenom materialet sen igen och igen.” Även Linn berättade att hon uppskattar text då hon 
lätt tappar fokus när det är ljud att lyssna på. 

6.8 Film är bättre än text, lyssnar hellre än att läsa 
Även om flera av deltagarna föredrog text framför video så var det två av deltagarna som uttryckte 
att de föredrog videoformatet. Talith berättade att hon föredrar att lyssna framför att läsa och Klara 
berättade att text inte fungerar för henne, hon har hellre verktygen som animerade videor än texter 
att läsa. Hon ansåg att det i överlag var alldeles för mycket text.  

De animerade videorna tyckte Klara i överlag var bra, lätta att förstå och grafiken underlättade 
koncentrationen för henne. Vidare tyckte hon att videorna med person i bild också kunde innehålla 
animerad grafik och hänvisade till Youtube-kanalen ”How to ADHD” som referens för videoformat 
som hon uppskattar. Hon hade även som förslag och önskan att videorna utformades så att man 
kunde genomföra övningar samtidigt som man kollade på videon, på samma sätt som mindfulness-
övningar genomförs med en uppläsare som berättar vad som ska göras. 

7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Intervjuerna med deltagarna genererade ett rikt resultat utifrån vilket flera konkreta åtgärder kan 
göras för att utforma en tjänst som på bästa sätt möter de förväntningar och önskemål som personer 
med ADHD kan ha på en tjänst som denna. De teman som presenterats har stöd hos flera av 
intervjudeltagarna och kan antas ha god tillförlitlighet baserat på hur analysen genomförts vilket är 
beskrivet i metodkapitlet. 
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7.1.2 Kort och koncist vs Djupgående information 
En av de aspekter av materialet som flera av deltagarna uttryckte uppskattning kring var att videor 
och textdokument var korta och koncisa vilket gjorde det lätt att ta sig an och arbeta med det. Detta 
ansågs vara viktigt och det tydliggjordes med att deltagarna undvek övningen i textdokument som 
var längre än de övriga textdokumenten, fem sidor långt jämfört med en halv sida. Dock så 
uttryckte även flera av deltagarna en önskan om att ha mer djupgående information i materialet, 
vilket då skulle innebära längre videoklipp och texter. Detta innebär således en motsättning mot att 
hålla materialet kort och koncist vilket de uttryckt uppskattning för.  

Motsättningen kring mängden information som ska presenteras liknar en annan avvägning inom 
tjänstedesign vilket är att ta fram lättanvända tjänster som fortfarande är kraftfulla och kapabla att 
genomföra avancerade uppgifter. Precis som i avvägning mellan lättanvänt och kraftfullt är det 
viktigt i det aktuella fallet att balansera mellan kort och koncis information som är lättillgänglig för 
användare att ta del av samtidigt som det erbjuds mer utförlig och djupgående information för 
personer som önskar det. På detta vis kan olika användares behov och önskemål tillgodoses utan att 
en viss grupp av användare förbises. Ifall man inte kan möta dessa förväntningar hos användare 
finns risken att de inte får det förtroende och den motivation för materialet som behövs för att 
fortsätta använda det. Detta kan i förlängningen ge ett minskat förtroende för vårdgivaren som 
erbjuder tjänsten till vårdtagaren.  

Ett sätt att möta denna förväntan från användare är att i varje modul ha den introducerande videon 
där de psykologiska mekanismerna förklaras på en grundläggande nivå men att det även finns en 
längre video. I den längre videon tillåts förklaringarna ta längre tid och förklaringarna utgår ifrån 
hjärnans kemi och biologi, snarare än bilder och liknelser för den. Detta kan ge ökad motivation 
genom ökad förståelse för sin diagnos, dessutom kan det bidra till ökad självacceptans genom ökad 
självinsikt som diskuterat av Talith och Erik. 

Problemet med att ha längre videor blir dock att användare eventuellt inte tar sig tiden att kolla på 
dem eller att läsa det tillhörande dokumentet. Istället för att ha en längre och djupgående video i 
varje modul kan man därför dela upp den långa videon i flera videor som var för sig är relativt 
korta. Detta kan vara ett lämpligt sätt att lägga upp den djupgående informationen eftersom 
intervjuerna visade att deltagarna inte läste det långa textdokumentet som var mer detaljerat än 
övriga. Genom att dela upp den djupgående informationen i flera videor och dokument behöver 
användaren aldrig uppleva att det blir för mycket på en samma gång, det ser aldrig för svårt och 
energikrävande ut. 
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7.1.2 Begränsa antalet val 
Ett av de mest återkommande temana i intervjumaterialet var att det lämnades för stor frihet till 
användaren att själv välja vad den ska göra, vilket verktyg den ska använda sig av och hur detta 
verktyg ska användas. Denna frihet visades sig vara ett hinder för deltagarna som gjorde det svårare 
att komma till handling än om det givits specifika instruktioner som angav exakt vad de skulle göra. 
Denna svårighet kan förstås utifrån de nedsättningar i exekutiva funktioner som personer med 
ADHD har och bör tas i åtanke vid utformning av tjänsten.  

Detta kan få olika konsekvenser, användaren kan exempelvis ha svårt att begränsa sig och försöker 
använda fler verktyg än de klarar av att arbeta med på en gång. Detta kan leda till att de inte är lika 
framgångsrika med verktygen som ifall de arbetat med ett åt gången. En annan konsekvens kan vara 
att användare blir överväldigad av mängden alternativ och då inte förmår att ta ett beslut och således 
inte använder något av verktygen. Dessa är två helt olika konsekvenser men de orsakas båda två av 
att användaren blir given för stor valfrihet vilket är extra svårt att hantera för en person med 
nedsatta exekutiva funktioner.  

För att stötta användaren och öka sannolikheten att den är framgångsrik i användandet av 
stödprogrammet och de verktyg den testar bör tydligare instruktioner och ramar ges så att 
användaren tydligt vet vad den ska göra. Deltagaren Martin uttryckte detta när han sa att tjänsten 
behövde en tydligare kronologi där användaren tar sig fram steg för steg. Hans resonemang var att 
man ”flyttar på berget en sten i taget” och att användare får lita på de instruktioner som ges. 

7.1.3 Text och film kompletterar varandra 
En intressant del av resultatet, som inte var förväntat av studieledaren, var att flera av deltagarna 
föredrog texterna framför videorna och att de återkom till dem oftare. De berättade att texterna var 
lättare att snabbt överblicka och att det är smidigare att läsa den del man vill jämfört med att försöka 
hoppa i en video till den del man vill se. En av deltagarna berättade att det var lättare att fokusera 
vid läsning jämfört med när den såg på videoklipp och bara lyssnade.  

Utifrån detta kan det tänkas att videor är onödiga och inte behövs i materialet men så bör nog inte 
resultatet tolkas. Ser man till resultatet i sin helhet ser man att videoklippen fortfarande är viktiga, 
en del av deltagarna föredrog de framför texterna (även om många föredrog texterna) och videorna 
var introduktionen som presenterade verktygen och förklarade mekanismerna för deltagarna. 
Videorna fyllde alltså en introducerande roll där deltagarna fick ett första intryck och övergripande 
förståelse för något, därefter var texterna bra för att påminna sig om informationen och för att ta det 
i sitt eget tempo. Det kan alltså finnas både videor och texter som kompletterar varandra och fyller 
olika roller i en användares resa.  
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Med dessa insikter skulle ett upplägg för tjänsten kunna vara att alla verktyg och teoretiska 
förklaringar finns i både video- och textformat. På så vis kan användaren få informationen i önskat 
format beroende på sin personliga preferens. Beroende på hur ny användaren är till en viss modul, 
ett visst verktyg eller till hela programmet kan den välja det format som lämpar sig bäst just då. På 
detta vis kan användarens behov och önskemål bättre mötas utifrån dens personliga situation. 

7.1.4 Animerade videor eller person framför kameran 
Så som materialet var utformat i studien användes animerade videor för att presentera verktyg som 
användaren kan använda, och filmer med en person framför kameran användes för att förklara 
teoretiskt varför personer med ADHD har de problemområden som de har. Bland deltagarna i 
studien var upplevelsen och åsikterna gällande dessa varierande och en tydlig gemensam 
uppfattning rådde inte. 

En åsikt som flera deltagare hade var att man fick en mer personlig koppling och då också lättare 
kunde ta till sig information ifrån videorna med en person framför kameran jämfört med de 
animerade videorna. De tyckte även även att de animerade videoklippen hade en reklamkänsla 
vilket kan ha bidragit till att få dem att kännas mindre personliga i jämförelse med de andra 
videorna. Dock fanns det deltagare som uppskattade de animerade klippen mer än de med person då 
de upplevde de var bättre producerade och att grafiken hjälpte dem fokusera. Flera ansåg också att 
de bilder/figurer som användes i pedagogiskt syfte i videorna med person var barnsliga och inte var 
passande i ett material riktat till vuxna människor.  

Vad kan det då dras för slutsatser och reflektioner gällande formatet på videorna? Det generella 
formatet att ha både animerat och med person i bild verkar inte vara något som bör förändras, dock 
finns det aspekter av båda formaten som fått kritik och utifrån det kan förbättras. De animerade 
videorna kan utformas så att de har mindre känsla av reklam där något ska säljas och få en mer 
”neutral” känsla. Videorna med personer kan ha grafiska element i sig som förstärkning till det som 
sägs för att på så vis hjälpa användaren att fokusera. Det är då viktigt att den grafik som används 
inte upplevs som riktad mot barn eller på något annat sätt får vuxna användare att uppleva sig bli 
dumförklarade.  

Dessa förändringar på videomaterialet skulle kunna bidra till att användare får ett ökat förtroende 
för tjänsten och dess legitimitet. När de animerade videoklippen inte känns som reklam så 
försvinner ett hinder som gör att användare bättre kan ta till sig den information som vidoerna 
förmedlar och de styrkor som finns i det animerade formatet kommer till sin rätt. På samma vis kan 
styrkorna hos vidoerna med person i bild komma till sin rätt när de störande faktorer som nu finns 
tas bort. Detta handlar framför allt om att få dem att inte upplevas som barnsliga eller dåligt 
producerade. 
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7.2 Eventuella felkällor 
Nedan diskuteras olika aspekter som kan ha påverkat datainsamlingen och då också analysen  
negativt och sänkt dess trovärdighet. 

7.2.1 Confirmation bias 
En av de eventuella felkällorna i analysen av datan är konfirmations bias. Detta syftar på hur 
människor tar till sig och tolkar information så att deras redan existerande uppfattningar bekräftas 
(Nickerson, 1998, s. 175). Detta är inte en fullständigt medveten och explicit process, personen 
behöver alltså inte vara totalt medveten om att den söker information som bekräftar dens 
uppfattningar och förbiser motsägande information. Rent konkret i denna studie kan det yttra sig i 
att studieledaren uppmärksammar mönster i datan som bekräftar det studieledarens förväntningar, 
att dessa mönster i datan ges mer uppmärksamhet och värderas högre än motsägande mönster. Detta 
skulle innebära en minskad validitet i studien då deltagarnas genuina perspektiv inte presenteras 
utan en skev tolkning gjord av studieledaren. 

7.2.2 Social desirability bias 
En annan felkälla som kan ha påverkat intervjuerna och datan i studien är social desirability bias 
vilket är när deltagare svarar på det sätt som de tror kommer att uppskattas mest av intervjuledaren, 
istället för att svara helt ärligt (Salazar, 1990, s. 569). Det kan i denna studie innebära att deltagarna 
sa att de tyckte om videorna och att de fann informationen lätt att förstå, trots att de egentligen 
störde sig på olika aspekter av videorna när de såg på dem och inte alls tyckte de var bra. Detta 
skulle således ha negativ inverkan på resultatets och studiens validitet (King & Bruner, 2000, s. 80). 

7.2.3 Intervjueareffekt 
Som intervjuaren kan man ha stor inverkan på hur resultatet av studien blir. De effekter på resultatet 
som gör det missvisande orsakat av intervjuaren kallas för intervjuareffekt (Salazar, 1990, s.569). 
Denna effekt kan orsakas av många olika faktorer hos intervjuaren och kan vara svår att motverka 
helt och hållet. Bland de faktorer som kan påverka resultatet från intervjun är intervjuarens 
utseende, exempelvis hur den klär sig, hur den talar, ifall språket anpassas för den intervjuade eller 
inte och icke-verbala signaler som intervjuaren sänder genom exempelvis ansiktsuttryck (Salazar, 
1990, s. 571). Även intervjuarens erfarenhet av att leda intervjuer har en påverkan på vilken data 
som fås ut från intervjun. Då studieledaren i denna studie som student har begränsad erfarenhet av 
intervjuer så har det en påverkan på hur mycket data som fås ut av intervjuerna. En mer erfaren 
intervjuare hade således kunnat förbereda en bättre intervjuguide och ställa bättre följdfrågor under 
intervjuerna. 

7.2.3 Positivt inställda deltagare/Halo effect 
Flera av deltagarna i studien hade tidigare varit delaktiga i en workshop som Usify hållit i en av de 
tidigare faserna av projektet med att utforma stödprogrammet. Att dessa deltagare deltog vid 
workshopen och nu tackade ja till att delta igen ger en indikation på att de i överlag är positivt 
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inställda till utvecklingen av tjänsten. Denna positiva inställning kan ha återspeglats i intervjuerna 
där de kan ha uttryckt sig positivt kring materialet och tjänsten i helhet, även ifall det skulle vara så 
att de inte haft en helt positiv erfarenhet i denna studie. Det kan till och med vara så att deras 
positiva inställning påverkat deras upplevelse av materialet i studien så att de tillskrev det positiva 
egenskaper i större utsträckning än vad de hade gjort ifall de inte var positivt inställda från början. 
Detta resonemang utgår ifrån det som kallas Halo Effect vilket är att när man är positivt inställd till 
en person så är man även mer benägen att tänka positivt om personens olika egenskaper även om 
dessa är orelaterade till det som gör att man tycker om den. Exempelvis ifall man tycker att en 
person är trevlig så är man även mer benägen att tillskriva den andra positiva egenskaper (Nisbett & 
Wilson, 1977). Ett talesätt som illustrerar denna effekt är ”kärleken är blind”. 

Det ska också nämnas att de som tackar ja till att delta i studier ofta är positivt inställda till studiens 
syfte och det som undersöks i studien. Även de deltagare som inte varit delaktiga tidigare i Usifys 
arbete kan alltså haft en positiv inställning som påverkat intervjuerna. Utifrån detta finns således 
anledning att uppmärksamma när deltagare uttrycker negativ kritik gällande aspekter som de andra 
deltagarna är positiva gällande, det kan vara så att de positiva kommentarerna är påverkade av  
deras redan generella positiva inställning och att de därför inte uttrycker negativ kritik. Den 
negativa kritiken, om än underrepresenterad, är därför värdefull. 

7.3 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras de metodval som gjorts för studien, varför just de valen gjorts och vilka fördelar 
det haft för studien och dess resultat men även vilka begränsningar som valen inneburit. 

7.3.1 Semistrukturerade intervjuer  
Istället för semistrukturerade intervjuer kunde datainsamling skett med strukturerade intervjuer eller 
enkäter. Dessa två metoder är mer uppstyrda än den semistrukturerade intervjutekniken och 
studieledaren inte har samma möjlighet att anpassa frågor utifrån deltagaren och intervjusituation. 
Då dessa metoder inte lämnar någon frihet i intervjusituationen för intervjuledaren att ställa 
följdfrågor eller omformulera frågor gör de sig enkla att genomföra, intervjuledaren behöver endast 
ställa de förskrivna frågorna och dokumentera svaren från deltagaren. På detta vis blir det även lätt 
att jämföra deltagares svar då alla fått exakt samma frågor att svara på.  

En styrka hos semistrukturerade intervjuer jämfört med strukturerade är att intervjuledaren har 
möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden från deltagaren när det behövs (Barriball & 
While, 1994, s. 331). Det kan exempelvis vid intervjutillfällen ske att deltagaren ger korta och 
otydliga svar på de frågor som ställs vilket kan få intervjuledaren att missförstå deltagaren. Detta 
leder i sin tur till att analysen av intervjun inte reflekterar deltagarens tankar och åsikter utan istället 
intervjuledarens missuppfattningar. I dessa fall är det värdefullt för intervjuledaren att ställa 
följdfrågor och be om förtydliganden då det ökar sannolikheten att intervjuledaren förstår 
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deltagaren korrekt och får ett tillförlitligt resultat. Denna möjlighet ges inte i strukturerade 
intervjuer och enkäter vilket kan leda till oanvändbar data. 

Styrkan hos semistrukturerade intervjuer (jämfört med strukturerade eller ostrukturerade) ligger 
således i att intervjuledaren både kan förbereda punkter och frågor som stöd inför intervjun men 
också ha frihet i att samla in information som en strukturerad intervju med fasta frågor eller enkäter 
aldrig hade fått ut. Intervjuguiden gör det är lättare att dra kopplingar mellan de olika intervjuerna 
då samma områden har diskuterats vid intervjuerna (vilket inte behöver vara fallet i ostrukturerade 
intervjuer). Samtidigt kan rik och nyanserad information samlas in (vilket inte strukturerade 
intervjuer nödvändigtvis gör) då deltagarna har möjlighet att dela information som intervjuledaren 
inte förutsett vilket kan leda intervjun in på oväntade områden och nya insikter (Leech, 2002, s. 
668). 

En svårighet dock som medförs med semistrukturerade invjuer är att intervjuledarens kompetens, 
förförståelse för intervjuämnet och erfarenhet av att genomföra intervjuer spelar en stor roll i vilken 
mängd användbar information som fås ut av intervjun. Det handlar som intervjuledare om att ställa 
rätt typ av frågor och följdfrågor, att bygga förtroende (eng. rapport) hos deltagaren samt att skapa 
en trygg miljö för deltagaren där den är bekväm att dela med sig av information (Leech, 2002, s. 
665). Personen som genomför intervjun är således ett viktigt verktyg vars förmåga och erfarenheter 
påverkar hur mycket information som fås ut (Feje & Thornberg, 2015, s. 20). 

7.3.2 Flera intervjuledare 
En eventuell nackdel med att de tre första intervjuerna genomfördes av två intervjuledare är att 
deltagarna kan ha upplevt sig vara i en mer ”utsatt” position eftersom de observerades av två 
personer, jämfört med om det enbart varit en intervjuledare. Det kan ha på så vis ha uppstått en 
obalans mellan deltagare och intervjuledare. Risken med detta skulle vara att deltagarna upplevde 
det som att de blev bedömda och därför fick svårt att ge korrekta återgivningar av sina upplevelser 
och reflektioner. Det kan resultera i att deltagarna svarar så som de tror att de ”förväntas” svara, 
alltså att detta ger upphov till, eller stärker, social önskvärdhet-bias. Några studier eller andra källor 
för detta har dock inte funnits vid efterforskning och detta bör således inte ses som en definitiv risk, 
men den bör heller inte uteslutas.  

8. Sammanfattning 
Denna studie har undersökt vad för upplevelser och reflektioner potentiella användare har av  video- 
text- och ljudmaterialet som kan komma att finnas i behandlingsprogrammet som Usifys 
tillsammans med Psykologpartners arbetar med att ta fram. Genom att ta del av deltagarnas 
upplevelser och reflektioner kan tjänsten utformas på bästa sätt för att möta deras behov och 
önskemål samt ge dem stöd i deras vardag.  
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Vid analysen av intervjuerna kunde flera teman identifieras med återkommande åsikter och 
reflektioner som deltagarna hade gällande materialet. De upplevelser som deltagarna hade haft var 
både positiva och negativa. Gällande några aspekter rådde det skilda åsikter deltagare emellan där 
vissa var positivt inställda medan andra var negativt inställda. Ett exempel på detta var vad 
deltagarna tyckte om de inspelade videorna där en psykolog framför kameran berättade om de 
bakomliggande faktorerna till problemområden för personer med ADHD. Vissa deltagare 
uppskattade dessa videor medan andra inte gjorde det. 

Utifrån resultatet från intervjuerna har konkreta förslag på förändringar i materialet presenterats.  
Förhoppningen är att dessa förändringar kan möta både den negativa kritik som presenterats av 
vissa deltagare samtidigt som de inte ändrar på det som andra deltagare uppskattade. Resultatet och 
diskussionen kan appliceras till andra tjänster och sammanhang då insikterna från studien ger en 
bättre för personer med ADHDs perspektiv. Med den förståelse som studien gett upphov till kan 
Usify och Psykologpartners utforma en så bra tjänst som möjligt men även andra projekt riktat mot 
personer med ADHD kan nyttjas av de insikter denna studie lett till. Lämpligtvis görs liknande 
undersökningar längre fram i projektet så att ytterligare nya insikter kan berika tjänsten.  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Bilagor 
Bilaga 1. Information inför uppstartsmöte 
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Bilaga 2. Informationsutskick & Medgivandeblankett  
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Bilaga 3. Uppstartsmötets punkter 
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Bilaga 4. Sammanfattning av uppstartsmöte & Instruktioner 
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Bilaga 5. Intervjuguide 
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