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SAMMANFATTNING 

Att leva som vuxen med diagnosen attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, och/eller 

autismspektrumtillstånd, AST, kan vara en utmaning i vardagen. För att kunna hjälpa dem i deras 

vardag har därför ett produktkoncept tagits fram som löser ett vardagligt problem. De erhållna 

erfarenheterna från utvecklandet av produktkonceptet har sammanställts på ett sätt så att det kan 

användas av andra produktutvecklare och därmed kan produkter i framtiden bli mer utvecklade för 

målgruppen.  

För att ta fram produktkonceptet har teori om diagnoserna studerats samt befintliga riktlinjer för att 

designa för personer med diagnoserna. Även vardagliga kognitiva hjälpmedel som finns på marknaden 

idag för personer med diagnoserna har studerats. Därefter har genomförandet bestått i 

idégenereringar, varav en med personer med diagnos eller kunskap om diagnoserna, 

konceptutveckling med en konceptutvärdering med personer med diagnos eller kunskap om 

diagnoserna, detaljdesign av valt koncept och användningstester varefter ytterligare modifikationer har 

kunnat göras. 

De slutsatser som dragits från arbetet är att det finns karaktäristiska drag för personer med 

diagnoserna som är relevanta vid utvecklandet av ett produktkoncept för dem. Det finns riktlinjer för 

design för vuxna personer med diagnos, men det är vanligare med riktlinjer för barn med diagnos. De 

riktlinjer som kunnat hittas är inom områdena inredningsdesign, användarcentrerad design och 

gränssnittsdesign. Dessa riktlinjer skapar dock inte en förståelse för individerna med diagnos utifrån 

både ett designperspektiv och ett psykologiskt perspektiv. Den insiktsammanställning som presenteras 

i det här arbetet kan användas av produktutvecklare som inte har kunskap om diagnoserna för att göra 

produkter mer anpassade för personer med ADHD och/eller AST i framtiden. 
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ABSTRACT 

To live as an adult diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, ADHD and/or autism 

spectrum disorder, ASD, can be a challenge in everyday life. To help them in their daily lives, a concept 

that solves an everyday problem has been developed. The experience acquired from the development 

of the product concept have been summarized in a way that it can be used by other product 

developers, and thereby make products in the future more adopted to people with ADHD and/or ASD. 

Different areas have been studied to enable development of the concept. These areas are information 

about the diagnoses, guidelines to develop products for people with ADHD and ASD as well as what 

kind of cognitive assistive technology there is on the market for people with ADHD and ASD that is 

useful in their everyday life. The development process has consisted of idea generations, one of those 

where executed with people diagnosed with ADHD/ASD or with knowledge about the diagnoses, 

concept development with a concept evaluation with people diagnosed with ADHD/ASD or with 

knowledge about the diagnoses, detailed design of chosen concept and usability testing after which 

further modification has been made.  

The conclusion drawn from this work is that there are characteristic features of ADHD and ASD that are 

relevant to the development of a product concept. There are existing guidelines for designers when 

designing for adults with the diagnoses, but it is more common with guidelines when designing for 

children with these diagnoses. The guidelines that have been identified are in the areas of interior 

design, user centered design and interaction design. These guidelines don’t create understanding for 

the individuals with diagnoses regarding both a design- and a psychological perspective. The compiled 

insights presented in this thesis can be used by other product developers without knowledge about 

the diagnoses and make products more adopted to people with ADHD and/or ASD in the future.  
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FÖRORD 

Först och främst vill vi informera om att den här uppsatsen är anpassad efter människor med 

lässvårigheter, eftersom det är vanligt inom den målgrupp som studerats. Det innebär att all text är 

vänsterställd och att inga ord är uppdelade över flera rader, vilket annars kan vara vanligt i akademiska 

rapporter. 

Vi vill tacka de personer som medverkat i och bidragit till projektet och därmed gjort denna uppsats 

möjlig. Vi vill även tacka Familjelotsen, Attention och Kung över livet samt de personer som hjälpt till 

med att sprida information om projektet och att hitta personer med ADHD och 

autismspektrumtillstånd som kunnat delta i workshopen och intervjuerna.  

Därefter vill vi tacka alla medarbetare på Usify för allt stöd och för alla goda råd vi har fått på vägen. 

Det har varit fantastiskt kul att sitta i projektlandskapet med er alla och vi har fått många nya 

kunskaper och erfarenheter. Ett särskilt tack till Fabian Segelström som varit handledare från Usify som 

väglett oss på den ibland ganska krokiga vägen. 

Vi vill även tacka vår handledare Stefan Holmlid och vår examinator Mattias Arvola på Linköpings 

universitet. Tack Stefan för att du hjälpte oss ur de gropar vi hamnade i och inspirerade oss till andra 

tankegångar. Tack Mattias för att du gett oss bra tips på hur vi kunnat förbättra vår rapportstruktur 

och teori. Utan era kloka och goda råd hade uppsatsen inte varit vad den är idag. Slutligen vill vi tacka 

våra opponenter, Elin Larsson och Julia Jakobsson för att ha granskat arbetet och för de givande 

diskussioner vi haft. 
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1 INTRODUKTION 
Det här kapitlet beskriver bakgrund och syfte för arbetet samt mål, frågeställningar och avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND 
Bakgrunden till examensarbetet utgörs av den problematik som föräldrar med attention deficit 

disorder (ADHD), autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom, även kallat neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), möter i sin vardag. Ofta rör det sig om problematik neurotypiska 

personer, personer utan diagnos, också kan ställas inför, men i högre grad. Även omgivningens 

okunskap och fördomar skapar problem i det sociala livet. Enligt personer med NPF, som medverkat i 

det här arbetet, är livet med NPF som att leva i en värld anpassad för andra, där du förväntas fungera 

på ett sätt som inte stämmer överens med hur du fungerar. Att leva med en dold 

funktionsnedsättning, försöka möta omvärldens krav och förväntningar och samtidigt vara förälder är 

en extra stor utmaning, men med rätt hjälpmedel kan vardagen förbättras. 

Möjligheten att vardagliga prylar kan kommunicera med varandra med internettjänster kan öppna upp 

dörrar för nya typer av hjälpmedel och lösningar som underlättar vardagen för föräldrar med NPF. På 

uppdrag av Post- och telestyrelsen bedriver därför företaget Usify tillsammans med Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP), Evothings och Högskolan i Kristianstad (HKR) ett projekt för att undersöka hur 

föräldrar med NPF kan gynnas av Internet of Things, IoT. 

Examensarbetet har i uppdrag av Usify att ta fram ett produktkoncept inom IoT för föräldrar med 

ADHD och AST. Examensarbetet baseras på det förarbete Usify har gjort och resultatet utgör en del av 

Usify’s projektresultat.  

1.2 SYFTE 
Examensarbetets syfte är att det produktkoncept som tas fram samt de kunskaper och erfarenheter 

som erhålls i det här projektet ska kunna användas av andra produktutvecklare i framtida projekt för 

att på så vis kunna göra produkter mer anpassade för personer med NPF. 

1.3 MÅL 
Målet är att efter 21 arbetsveckor ha tagit fram ett produktkoncept vars nytta och användning är 

utformat för att med IoT hjälpa föräldrar med ADHD och AST i det vardagliga problemet att få med sig 

rätt saker då de går hemifrån. Genom det ska erhållen kunskap och erfarenhet rörande design för 

vuxna med NPF sammanställas för att kunna delges till andra produktutvecklare. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
F1: Vilka karaktäristiskt för ADHD och AST är relevanta vid utveckling av en produkt för vuxna med 

ADHD och AST vad gäller: 

 Användarinvolvering med vuxna med ADHD och AST? 

 Produktens användning och utseende? 

F2: Vad finns det för färdiga riktlinjer kring att utveckla en produkt för personer med ADHD och AST?  

F3: Hur kan en produkt inom IoT vara designad för att hjälpa föräldrar med ADHD och AST att få med 

sig rätt saker då de går hemifrån? 

Frågeställning F1 besvaras i resultatet för insiktssammanställningen. Svaret på F1 grundar sig i 

litteraturteori och med hjälp av produktutvecklingsprojektet har det bekräftats och nyanserats. 

Frågeställning F2 besvaras i teorikapitlet och F3 besvaras i resultatet för produktkonceptet. Hur svaret 

på frågeställningarna förhåller sig till utvecklingsprojektet visas i Figur 1. 

 

Figur 1. Var frågeställningarna besvaras i arbetet.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Produktkonceptet kommer att skapas genom ett användarcentrerat fokus, därför kommer områden 

såsom produktion, ingående tekniska detaljer i hård- och mjukvara, material, konstruktion, marknad, 

och miljö tillhöra vidareutveckling. Däremot kommer ett prisförslag tas fram baserade på enklare 

jämförelser utifrån vad som finns på marknaden. 

Då Usify inriktar sig främst mot diagnoserna ADHD och AST, och alltså inte Tourettes syndrom som 

också ingår i NPF, kommer även detta arbete avgränsa sig till de två förstnämnda grupperna.   

Arbetet kommer inte ta upp information som i stort behandlar interaktionsdesign och semantik utan 

enbart den teori som är riktad för målgruppen. Läsaren förväntas ha övergripande kunskap inom 

interaktionsdesign och produktsemantik sedan tidigare.  

Produktkonceptet kommer vara anpassat mot en svensk marknad.   
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2 TEORI 
I det här kapitlet beskrivs de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD och AST, cognitive 

assistive technology och vilka riktlinjer som finns för personer med diagnoserna.  

2.1 NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 
NPF är ett samlingsnamn för ett antal dolda funktionsnedsättningar. I NPF ingår 

autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och ADHD (Usify, et al., 2016), se Figur 2. Viktigt att 

bemärka innan kapitlet läses är att det finns lika många olika varianter av ADHD och AST som det finns 

människor som har diagnoserna, även om vissa drag vanligen delas.  

Det finns huvudsakligen två diagnossystem för att diagnostisera ADHD och autismspektrumtillstånd: 

det amerikanska Diagnostic and statical manual of mental disorders, DSM, och det internationella 

International statistical classification of diseases and related health problems, ICD (Sörngård, 2014). 

Beskrivningarna av ADHD och AST i kapitlet har utgått från DSM, som är det system Socialstyrelsen 

(2014) använder för att beskriva diagnoserna, och handböcker för personer med ADHD och AST 

skrivna av psykoterapeuter, neurobiologer och liknande. 

 

 

Figur 2. Systemträd över dolda funktionsnedsättningar (Usify, et al., 2016) .  
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2.1.1 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 
Begreppet Autismspektrumtillstånd rymmer flera diagnoser, som benämns och definieras lite olika i 

olika diagnossystem (Socialstyrelsen, 2010). Att ha autistiska drag är vanligt förekommande, men det 

är först då dragen skapar problematik i vardagen på flera områden som en diagnos sätts (Lorenz, 

2012).  I denna rapport kommer autismspektrumtillstånd fortsättningsvis benämnas som AST.  

Exakt vad AST består i är inte fastställt, enligt Hansen (2003) finns det studier som pekar på olika 

faktorer. I en av studierna beskrivs AST som att de neuroner som bygger upp det limbiska systemet är 

småväxta och ligger tätt packade på ett sätt som det inte gör hos neurotypiska personer, så kallat NT-

personer. AST är enligt Hansen i de flesta fall ärftligt. 

En framträdande kognitiv svårighet för personer med AST är förmåga att mentalisera (Hansen, 2003). 

Thernlund & Nylander (2013) lyfter också fram mentalisering som en svårighet för personer med AST, 

men att det är ett av tre områden där de andra två är svag central koherens och bristande exekutiva 

funktioner. 

Kognitiva bilden ur detaljer 

Enligt Lorenz (2012) bygger en person med AST upp sin helhetsbild utifrån detaljer och om en detalj 

saknas i en miljö där den brukar vara får personen svårt att få ihop bilden. NT-personer ser istället 

helhetsbilden som ett sammanhang och om någonting saknas används tidigare erfarenheter och 

resonemang för att förstå bilden. Det gör att personer med AST är väldigt duktiga på att registrera en 

stor mängd viktiga detaljer, till skillnad från NT-personer, men det blir också väldigt tröttsamt för 

hjärnan.  

För autistiska personer kan situationer upplevas som nya och oförutsägbara, eftersom den inre 

referensramen inte används i samma grad och det blir svårt att förutse händelser (Lorenz, 2012). Om 

det inte går att föreställa sig olika steg i en uppgift kan uppgiften bli svår att utföra och det blir också 

svårt att avgöra när uppgiften kommer att bli klar (Lorenz, 2012). Bristerna i referensramen gör även 

att personer med AST kan ha svårt att förstå abstrakta begrepp, eftersom det är någonting som 

människan lär sig genom att jämföra händelser. Det kan innebära att vissa har svårt med som 

exempelvis tidsuppfattning (Usify, et al., 2016), att läsa kartor och att få grepp om perspektiv (Lorenz, 

2012).  

Sociala samspelet 

Att ha brister i den inre referensramen gör det svårt att uppfatta hur andra människor känner och 

tänker, istället blir det kunskap som personen behöver resonera sig fram till (Lorenz, 2012). 

Svårigheterna med att förstå det sociala samspelet kan göra att personer med AST bedömer andras 

handlande utifrån hur det påverkar dem själva (Lorenz, 2012), istället för försöka förstå varför den 

andra personen agerade som den gjorde.  

AST gör det svårt att förstå begrepp som inte är exakta och som har flera betydelser, exempelvis 

otydliga uppmaningar som innehåller ”kan” eller öppna frågor, som i sin tur kan leda till antingen 

väldigt fåordiga svar eller ett svar som inte lämnar några detaljer ute (Socialstyrelsen, 2010).  

För att anpassa sig efter sociala situationer använder en del personer med AST sin insamlade 

detaljkunskap av situationer som ett manus för hur de ska uppträda i olika sammanhang, de tar på sig 

en roll, men manuset tar inte hänsyn till att ingen situation blir identisk med en annan (Lorenz, 2012). 

Ibland undviker personer med AST olika situationer och platser, Lorenz (2012) ger flera förklaringar till 

varför; det kan röra sig om att vissa tankar uppkommer på vissa platser som personen inte kan hantera 

eller att personen inte vet vad som ska hända.  

Andra faktorer som kan göra det sociala samspelet svårt är att AST kan ha prosopagnatiska inslag, 

vilket innebär att de kan ha svårt att känna igen ansikten, även på närstående personer (Hansen, 2003). 

Det är därför vanligt att memorera andra saker istället, som exempelvis hårfärg (Lorenz, 2012). 

Kroppsspråk och ansiktsuttryck hos personer med AST kan också vara svårtolkade för NT-personer. 
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Det gör att många barn med AST blir felbemötta och missförstådda, någonting som senare kan skapa 

vilsenhet (Lorenz, 2012).  Vidare beskriver Lorenz att det kan vara svårt för personen med AST att förstå 

och beskriva olika känslor. Magnituden av känslorna kan också vara svår att avgöra och det kan gå från 

en förnimmelse direkt till maxstyrka, för en del personer med AST finns det bara på eller av då det 

kommer till känslor. Det finns däremot stöd för personer med AST som har svårigheter med att 

beskriva känslor (Lorenz, 2012). Vid exempelvis utvecklingsmöte med unga är det bra att ha visuella 

hjälpmedel som personen kan beskriva sina känslor utifrån, exempelvis glada och ledsna gubbar, 

eftersom att det för personer med AST ofta är lättare att bearbeta information visuellt än verbalt 

(Lorenz, 2012) (Socialstyrelsen, 2010). Det är också bra med bilder av nära anhöriga då det kan vara 

svårt för personen att beskriva vem de menar (Lorenz, 2012). 

Perception 

Det är vanligt att perceptionen skiljer sig mellan AST och NT-personer, även om det idag inte ingår i 

diagnosen för AST (Lorenz, 2012). Det kan röra sig om överkänslighet för ljus, ljud, beröring etc. Det 

finns stora variationer inom gruppen kring detta, en person kan tycka att hård beröring fungerar 

medan en annan tycker att det enbart är lätt beröring som fungerar (Lorenz, 2012). För många 

sinnesintryck är ofta ett problem för autistiska, eftersom det inte tycks finnas något filter och allt 

fastnar i medvetandet (Lorenz, 2012).  

Utmattningssymptom 

På grund av den trötthet som diagnosen leder till förekommer utmattningssymptom, såsom 

depressioner och tillfälliga raseriutbrott eller självskadebeteende. Raseriutbrott kommer ofta då 

personen inte fått tid att återhämta sig efter alla intryck (Lorenz, 2012). I sådana fall kan personen 

behöva hjälp utifrån för att lugna ner sig eftersom det är vanligt att personer med AST har svårt att 

lugna ner sig själva i stressade situationer (Lorentz, 2012).  Att ha rutiner i vardagen skapar struktur och 

underlättar kognition och är en stor hjälp i vardagen för personer med AST. Ju mer stress desto mer 

struktur brukar eftersträvas, men det finns en risk att det stora behovet av struktur leder till 

tvångssyndrom i vissa fall (Lorentz, 2012).  

2.1.2 ADHD 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en diagnos för personer som har 

speciella svårigheter inom koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet. Vid diagnosticering av ADHD 

finns det två kategorier med kriterier. Beroende på fördelning av antalet uppfyllda kriterier mellan de 

två kategorierna sätts olika diagnoser, vilka ofta delas in i följande undergrupper enligt DSM IV 

(Thernlund, et al., 2013):   

 Huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet, även kallat ADHD-H 

 Huvudsakligen uppmärksamhetsstörningar, även kallad ADHD-I eller ADD - Attention Deficit 

Disorder.   

 Kombinerad typ med både impulsivitet/överaktivitet och uppmärksamhetsstörning, även 

kallad ADHD-C 

Enligt Sörngård (2014) är det de exekutiva funktionerna som personer med ADHD har svårigheter med. 

De exekutiva funktionerna beskrivs enligt Sörngård som förmåga att… 

… bromsa … vara flexibel 

… planera … använda simultankapacitet 

… organisera … vara uppmärksam 

… fatta beslut … hantera sociala relationer 

… verkställa … ha ett målinriktat beteende 

… utvärdera   

 

 

Enligt Thernlund et al. (2013) beror ADHD fysiologiskt på att det finns svagheter i det inre 

belöningssystemet, det vill säga systemet för transport av dopamin. Det kan styrkas av Hansen (2003) 



Teori 

6 

 

som lyfter fram att anatomiska och funktionella skillnader i frontostriatala systemet har kunnat påvisas 

hos personer med ADHD. Striatum, som ingår i det frontostriatala systemet, har en stor roll vid gallring 

av tankar och rörelsealternativ, där en för hög nivå av dopamin gör att tankar och rörelser som kanske 

skulle ha sorterats bort istället ageras (Hansen, 2003). Det kopplar samman med hur andra författare 

har valt att beskriva ADHD. Ph.D Barkleys (2012) argumenterar för att ADHD egentligen är SRDD, self-

regulation deficit disorder.  

Ouppmärksamhet 

Problem med uppmärksamheten, som att hålla koncentrationen, kan skapa många praktiska och 

sociala problem. Många med ADHD tappar lätt bort saker, exempelvis nycklar och plånböcker, eller 

glömmer bort att utföra vissa viktiga uppgifter och upplever att de har dåligt minne, vilket är på grund 

av problem med att bibehålla uppmärksamheten (Lorenz, 2012). Uppmärksamhetsrelaterade problem 

är de problem som oftast kvarstår längst, till vuxen ålder, och skapar svårigheter i vardagen, även om 

impulsivitet och humörsvängningar till stor del är mer synligt (Lorentz, 2012).  

Ouppmärksamheten kan även göra att vissa personer med ADD upplevs som passiva, eftersom de kan 

ha svårt att komma igång och slutföra uppgifter (Sörngård, 2014). Det är även vanligt att personer 

med ADD inte tar tag i saker förrän i sista stund (Sörngård, 2014).  

Att avsluta påbörjade uppgifter blir svårt när andra mer spännande uppgifter eller idéer dyker upp 

eller när tankarna flyger iväg (Thernlund, et al., 2013). Svårigheten att slutföra uppgifter resulterar 

också i att påbörjade uppgifter blir liggande och skapar oordning (Sörngård, 2014). Oordningen kan i 

sig sedan bidra till fler distraktionsmoment.  

När personer med ADHD får uppgifter de upplever som särskilt intressanta kan de istället bli 

hyperfokuserade (Thernlund, et al., 2013). De blir då helt koncentrerade på sin aktivitet och utesluter 

allt annat, vilket har både sina för- och nackdelar. Exempelvis kan det då vara lätt att missa andra saker, 

som att hinna till ett möte eller att se andras behov (Sörngård, 2014). Bryts koncentrationen på 

aktiviteten kan det även vara mycket svårt att få tillbaka den (Thernlund, et al., 2013). 

Hyperaktivitet och impulsivitet 

Hyperaktivitet, också kallat överaktivitet, är inte ett tecken på mycket energi utan tvärtom hjärnans sätt 

att försöka hålla sig vaken (Lorentz, 2012). I ung ålder gör sig hyperaktiviteten ofta väldigt påtaglig, 

men vid vuxen ålder minskar det ofta och kan övergå till en känsla av rastlöshet (Thernlund, et al., 

2013; Sörngård, 2014; Socialstyrelsen, 2014). Hyperaktiviteten kan också finnas kvar till vuxen ålder 

men är då ofta mindre synlig för andra (Socialstyrelsen, 2014). Hyperaktiviteten kan i längden göra så 

att personer med ADHD lätt får stress- och utmattningssymtom samt att de kan bli rastlösa i sociala 

sammanhang och uppfattas som frånvarande (Socialstyrelsen, 2014). 

Personer som har ADHD med impulsiva drag har lätt för att direkt säga vad de tänker utan att 

reflektera över om det är lämpligt i situationen, vilket innebär att de kan avbryta andra eller plötsligt 

säga någonting opassande (Thernlund, et al., 2013). På liknande sätt kan de även ha svårt att bromsa 

sina handlingar och faller därför lätt för frestelser med snabba belöningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Vidare beskriver socialstyrelsen att personer med ADHD med impulsiva drag kan ha svårt att se 

konsekvenserna av sina handlingar och beteenden, vilket kan skapa svårigheter kring den egna hälsan, 

ekonomin och sociala relationer. 

En positiv aspekt kopplat till hyperaktivitet och impulsivitet är att många med denna typ av ADHD är 

påhittiga och kreativa personer (Thernlund, et al., 2013). Impulsivitet skapar mod att testa nya saker 

vilket är bra för entreprenörskap.  
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2.2 COGNITIVE ASSISTIVE TECHNOLOGY FÖR ADHD OCH/ELLER AST 
Cognitive assistive technology, innefattar de redskap, tekniker och verktyg som 

adresserar kognitiva svårigheter, vilka kan delas upp i två varianter: antingen rehabiliterande 

eller kompenserande, men de behöver inte nödvändigtvis vara åtskilda (Mihailidis & LoPresti, 

2006). Det är en gren ur Assistive technology men har enligt Mihailidis & LoPresti (2006) egentligen 

inget officiellt namn, exempelvis beskriver Scherer (2005) att Assistive technology kan hjälpa personer 

med kognitiva funktionsnedsättningar och använder inte cognitive assistive technology som begrepp. 

Hädanefter förkortas cognitive assistive technology som CAT och assistive technology som AT, även 

om ATC också används som förkortning i litteraturen men då till assistive technology for cognition. 

Socialstyrelsens definition av hjälpmedel för det dagliga livet, från socialstyrelsens termbank, är 

följande: 

”Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning” 

 (Socialstyrelsen, 2015) 

CAT kan idag antingen köpas direkt eller fås förskrivna genom konsulenter vid landstingen och är då 

gratis eller subventionerade. Det finns även andra konsumentprodukter ute på den offentliga 

marknaden som kan vara till hjälp för målgruppen.  

I en enkätstudie utförd 2012 av Myndigheten för delaktighet uppger 13 av 22 landsting att de 

ansökande personerna med neuropsykiatriska diagnoser inte får de kognitiva hjälpmedel som de 

behöver föreskrivna, vilket kan bero på bland annat brist på rehabiliteringsresurser (Adolfsson, 2012). 

Det finns därmed behov av billiga hjälpmedel som är specialiserade för målgruppen, men också för att 

kunna nå de som inte har en diagnos än och därför inte har möjlighet att få hjälpmedel föreskrivna.  

Parsons, et al. (2015) diskuterar utifrån ett seminarium att det finns få studier som bevisar att teknik 

kan hjälpa personer med AST, även om media både beskriver teknik som lösningen för inlärning och 

kommunikation för AST samtidigt som teknik beskrivs som någonting riskfullt av media. Utifrån 

seminariet dras slutsatsen att teknik för AST kan vara positiv, stödjande och belönande för 

målgruppen. De lyfter också fram att det behövs mer tvärvetenskapliga förhållningssätt som 

kombinerar olika akademiska inriktningar, exempelvis datavetenskap, psykologi, ingenjörskap etc., vid 

studier av hjälpmedel för personer med AST och att ett bredare spektra av AST studeras, inte enbart 

ett visst åldersspann eller enbart AST. 

I en studie av Lindstedt & Umb-Carlsson (2013) undersöktes hur vuxna med ADHD kan bli hjälpta av 

CAT i deras vardag med målet att öka deras samhällsdeltagande. 17 deltagarna testade sammanlagt 

74 olika produkter. Slutsatserna som drogs var att veckoscheman, klockor och tyngdtäcken värderades 

högst av deltagarna och stöd som hjälper till att utföra en daglig rutin var det vanligaste stödet. 

Resultatet visar också att förmågan att arbeta höjdes tack vara hjälpmedlen, men bara en tendens av 

att den egna upplevelsen av livskvalitet höjdes. CAT som skrivs ut för vuxna med ADHD behöver vara 

personanpassade, skräddarsydda, systematiska och strukturerade stöd och skrivas ut av professionella. 

Av tabellen som sammanställer hur högt deltagaren värderade produkterna, har alla produkter dock 

fått ett snarlikt medelvärde, de övriga är elektronisk planeringsverktyg, "key/object-finders" och 

medicindoseringshjälp. Alla utvärderade produkterna har fått ett värde runt fyra av fem möjliga. 

De vanligaste föreskrivna kognitiva hjälpmedlen, enligt enkätstudien från myndigheten för delaktighet, 

är Memoplaner, Timstock, tyngdtäcken, Handi, Handifon, dag- och nattkalendrar, almanacker såsom 

månads- och veckokalender, medicineringsdoceringshjälp och Cadex armbandsur (Adolfsson, 2012).  

Det finns även appar direkt riktade till personer med NPF. På Stockholms Center för kommunikativt 

och kognitivt stöd, StoCKK (2013) har en sammanställning av appar för planering tagits fram. Den visar 

att det finns ett flertal varianter på appar med fokus på att planera in aktiviteter och vissa fall 

underaktiviteter till aktiviteten (StoCKK, 2013). 
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2.3 RIKTLINJER FÖR ATT DESIGNA FÖR PERSONER MED ADHD OCH/ELLER 

AST 
De riktlinjer som identifierats beskrivs i det här kapitelavsnittet. 

2.3.1 ALLMÄNT 
Lowe et al. (2014) beskriver hur inredningsdesign kan anpassas för personer med AST; bland annat kan 

mängden stimuli minskas genom färgval och ljussättning. Rums syften kan göras förutsägbara och de 

bör vara möjligt att gå undan till ett avskilt ställe. Lowe et al. poängterar särskilt att det inte går att 

skapa generiska riktlinjer för design för AST, eftersom att det är en heterogen målgrupp.  

Van Rijn & Stappers (2007) har tagit fram riktlinjer för att skapa förståelse hos designers kring vad barn 

med AST värdesätter i sin miljö. De tog fram riktlinjerna utifrån ett projekt de genomförde där de 

utvecklade en leksak som skulle underlätta språkinlärning hos barn med AST. Viljan hos barn med AST 

att organisera och kategorisera saker har särskilt poängterats. I Tabell 1 presenteras en översättning av 

riktlinjerna. 

Tabell 1. Riktlinjer för design för barn med AST. Framtagna av van Rijn & Stappers (2007). 

Riktlinjer för design för barn med AST 

Ge dem en känsla av att vara i kontroll. 

Tillhandahåll en strukturerad situation. 

Låt dem själva skapa en struktur. 

Använd deras specialintressen som en tillgång. 

Ta tillvara på deras utmärkta minne. 

Belöna dem med sensoriska upplevelser. 

Ta tillvara på deras öga för detaljer. 

Låt dem använda hela sin kropp. 

 

2.3.2 RIKTLINJER FÖR ATT ANPASSA PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 
Nind (2008) skriver om hur olika metoder inom user research kan anpassas för personer med 

inlärningssvårigheter och däribland personer med AST. I intervjutekniker skriver Nind vikten av att 

använda bilder, särskilt för personer med AST, exempelvis genom cue cards som är en typ av kort som 

kan symbolisera tid, känslor, platser, etc.  

Guadion et al. (2015) utförde tre designstudier där syftet var att involvera vuxna med AST och deras 

anhöriga/stödpersoner i processen för att undersöka hur de vuxna med AST upplever sin omvärld. I 

den första designstudien skulle de skapa en ny trädgård, i den andra förbättra en vardagsprodukt och i 

den tredje sätta upp konst i hemmet. I projektet belystes positiva upplevelser och styrkor hos 

individerna med fokus på deras "sensoriska preferenser, specialintressen och olika funktionsförmågor". 

I sina slutsatser beskriver Guadion et al. (2015) att då metoderna fokuserade på designers empatiska 

förmåga och då varje metod influerade nästa var det inte nödvändigt att utveckla metoder specifikt 

anpassade för personer med AST. Det viktiga var hur den erhållna informationen från metoderna 

tolkades. Guadion et al. belyser även vikten av triangulering vid arbete med personer som har speciella 

behov, exempelvis genom involvering av personerna, deras stödpersoner och designers, som i dessa 

designstudier. 
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2.3.3 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR PERSONER MED AST OCH 
ADHD 

Det finns framtagna riktlinjer för användargränssnitt för personer med AST och/eller ADHD. Pavlov 

(2014) har tagit fram riktlinjer för anpassning av användargränssnitt för personer med AST. Dessa 

användes för att ta fram ett webbaserat verktyg som underlättar läsning av text. Enligt Pavlov är det 

viktigt att det utöver riktlinjerna erbjuds möjlighet till personliga anpassningen, eftersom behoven 

inom AST varierar, men att dessa riktlinjer kan användas som en grund i utformningen.  I Tabell 2 

presenteras en översättning av de riktlinjerna Pavlov tagit fram. I den vänstra kolumnen listas det som 

eftersträvas och i den högra listas det som bör undvikas. 

Tabell 2. Riktlinjer för gränssnitt för personer med AST. Framtagna av Pavlov (2014).  

Riktlinjer för gränssnitt för personer med AST 

Eftersträva Undvik 

Presentation 

Ha kontrast mellan front och bakgrund. Använd inte starka, klara färger. 

Använd mjuka, milda färger. Använd inte bakgrundsbilder. 

Se till att textrutor är tydligt separerade från 

resten. 

Överlappa inte transparenta bilder och text. 

Visa text i en ensam kolumn. Använd inte "pop-up elements" och 

distraktioner. 

Använd enkel grafik. Ingen beståndsdel ska vara för utstickande. 

Använd tydligt typsnitt utan seriffer. Använd inte horisontell scrollning. 

Navigation och laddning av sidan 

Eftersträva enkel och tydlig navigation. Använd inte komplexa menysystem. 

Visa tydligt på varje sida var användaren är.  

Stöd navigation med mus och tangentbord.  

Tillåt användning av webbläsarens knappar.  

Sidan ska ladda snabbt.  

Använd visuella indikatorer för tidskrävande 

handlingar. 

 

Ha en hjälp-knapp.  

Interaktion 

Eftersträva enkelhet och använd få 

beståndsdelar på skärmen. 

Undvik plottrigt gränssnitt. 

Försök att ha endast en verktygsrad. Använd inte flerfärgade ikoner. 

Använd tydliga, stora knappar med både ikoner 

och text. 

Undvik knappar med endast ikoner, bortsett från 

de vanligaste ikonerna. Exempelvis en knapp för 

"tillbaka". 

Ge korta instruktioner för användning i varje 

steg. 

 

Personlig anpassning 

Tillåt personlig anpassning för: 

Typsnitt och textstorlek 

Radavstånd 

Teman för textbakgrund och förgrundsfärg 
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Pavlov baserade sina riktlinjer på bland annat de riktlinjer Freyhoff et. al. (1998)  tagit fram för layout 

och lättläst information anpassat för personer med inlärningssvårigheter, vilket är vanligt för personer 

med AST och ADHD. De riktlinjer framtagna av Freyhoff et. al. (1998) som inte Pavlov inkluderade i sin 

sammanställning men som ändå är användbara vid digital layoutdesign för personer med AST och 

ADHD beskrivs i Tabell 3. 

Tabell 3. Riktlinjer för text, för personer med ADHD och AST. Framtagna av Freyhoff et. al. (1998).  

Riktlinjer för läsbarhet för personer med ADHD och AST  

Försök hålla en mening på en rad. Om det inte är möjligt, försök ha separata satser på separata 

rader eller bryt upp meningar till separata rader där människor brukar pausa naturligt. 

Håll hela meningen på samma sida. 

Använd maximalt två typsnitt.  

Ett typsnitt kan användas för text och eventuellt ett annat för rubriker. 

Använd en stor textstorlek. 

14 punkter är rekommenderat minimum för personer med nedsatt syn. 

Var försiktig med hur text betonas.  

Använd inte versaler eller kursivering i text.  

Använd fet eller understruken text för betoning. 

Använd aldrig ljus text på mörk bakgrund.  

Mörk text på ljus bakgrund är lättast att läsa. 

Använd färg för bilder, rutor, etc. om möjligt. 

För nummer: 

o Använd fullt format för datum, "söndag, 26 september 1998". 

o Telefonnummer ska vara separerade: 034-22.33.44 eller 034-22 33 44. 

o Använd alltid siffror och inte det ekvivalenta ordet - även för nummer under 10. 

Exempelvis 3, 67, 239. 

 

Högerjustera inte text. En ojämn högerkant gör en kolumn mer lättläst. 

Avstava inte ord vid högra marginalen. Håll ord sammansatta.  
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Lorna McKnight (2012) har tagit fram riktlinjer för användargränssnitt för barn med ADHD. De är 

framtagna utifrån material riktade mot lärare och föräldrar, material som i sin grund var tänkt att verka 

inom IT. En sammanfattning av riktlinjerna framtagna av McKnight (2012) presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4. Riktlinjer för interaktionsdesign, för barn med ADHD. Framtagna av McKnight (2012).  

Riktlinjer för gränssnitt för barn med ADHD 

Eftersträva Undvik 

Eftersträva prydlighet.  Undvik rörig design. 

Skapa lugn miljö med mjuka färger, fri från 

dekorationer och distraktioner.   

 

Använd belönande strukturer exempelvis genom 

positivt språk för att belöna genomförda 

uppgifter. 

Undvik överanvändning av positivt språk 

eftersom för mycket av det kan uppfattas 

nedlåtande. 

Ha en tydlig organisering av beståndsdelar.  

Använd ett konsekvent beteende.  

Särskilj viktig information genom att fetmarkera 

eller markera i färg.  

 

Gruppera relaterad information i paneler.  

Använd lättläsbara typsnitt (clear font) i en stor 

storlek, anpassat för den display texten står på. 

12 brukar gälla för webbaserat material. Sans 

serif är vanligt för barn, men det finns inget stöd 

för att det skulle vara bättre än andra typsnitt. 

 

Använd textrader med alternerande färg, 

zebratabeller.    

Undvik alternerande färg som kan skapa 

distraktion. Det är bättre om långa listor kan 

undvikas helt. 

Använd markering som visar vilken fråga 

användaren är på, vid ett frågeformulär. 

 

Använd korta och klara instruktioner. Undvik ett komplicerat språk. 

Tillåt/uppmana/lägg till tid för paus och vila.  

Möjliggör användning av produkten i en tyst 

miljö fri från distraktion. 

 

Håll teknik som inte används borta från 

användningen.  

 

Möjliggör att det går snabbt att spara och 

återvända till det användaren nyss höll på med. 

 

Håll kvar vid användarens rutiner. Undvik uppdateringar som förändrar mjukvaran. 

Minimera överraskningar. 

Se till att produkten kan upptäcka om 

användaren inte har gett input på längre tid och 

därmed fråga efter input eller föreslå andra 

uppgifter, etc.  

 

 

Dessa riktlinjer liknar många mer generella riktlinjer för interaktionsdesign (McKnight, 2011). Det 

innebär att det är möjligt att riktlinjer kring interaktionsdesign anpassad för personer med ADHD även 

bör öka användarbarheten för NT-personer. Pavlov (2014) kom fram till samma slutsats gällande sina 

riktlinjer för personer med AST. Han menar också på att gränssnitt anpassade för AST även förbättrar 

gränssnittet för människor utan diagnosen (Pavlov, 2014). 
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3 METODTEORI 
Det här kapitlet inleds med den övergripande metodik examensarbetet har baserats på och hur den 

metodiken har använts. Därefter presenteras metodteori om varje använd metod. 

3.1 METODIK OCH METODVAL 
Projektets övergripande metodik baseras på Ullmans (2003) modell av produktutvecklingsprocessen. 

Ullman (2003) presenterar en modell av produktutvecklingsprocessen där den är uppdelad i fem faser: 

1. Projektdefinition och planering, Project definition and planning. 

2. Specifikation, Specification definition. 

3. Konceptuell design, Conceptual design. 

4. Produktutveckling, Product development. 

5. Produktsupport, Product support. 

Inom varje fas finns ett antal delmoment som följer efter varandra, men som kan upprepas genom 

iterationer inom faser eller mellan faser (Ullman, 2003). 

Baserat på Ullmans modell användes den modell som visas i Figur 3. Faserna var desamma men med 

viss namnmodifiering, bortsett från den femte fasen som har förändrats i grunden för att passa det här 

projektet. Delmomenten inom faserna var delvis ändrade för att passa ett mer användarfokuserat 

produktutvecklingsprojekt där resultatet nödvändigtvis inte behövde vara en fysisk produkt. 

 

Figur 3. Projektets övergripande process.  

Valet av metoder baserades på tidigare kunskaper om produktutveckling utifrån både 

produktutvecklingsdesign och tjänstedesign. Metoder är inget recept som kan följas och appliceras 

som de är utan behöver anpassas efter den kontext de ska appliceras i och av vem (van Boeijen, et al., 

2014). Hur vi har anpassat metoderna framgår av de kapitel där de har använts.  
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Metoderna användes i iterationer, se Figur 4, där av har flera metoder använts flera gånger.  

På grund av de iterationer som skett i projektet har rapportens rubriker inte samma benämningar med 

de faser och delmoment som beskrivs i Figur 3. Vissa delmoment har upprepats eller gjorts simultant 

med andra delmoment. 

3.2 METODER FÖR DOKUMENTANALYS AV GIVET UNDERLAG OCH 

FÖRSTUDIE 
Metoder som använts för att visualisera ett problem, målgrupp, användning, etc. beskrivs här. De 

användes framförallt i förstudien. 

3.2.1 PERSONA 
En persona är en arketyp av en målgrupp som beskriver karaktäristiska beteenden, värderingar och 

behov hos målgruppen (van Boeijen, et al., 2014). De är baserade på resultatet från intervjuer, 

observationer och liknande användarundersökningar (Arvola, 2014). Personor är således förenklingar 

av målgruppen och gör det lättare för en designer att utveckla en produkt utifrån målgruppen 

(Osvalder, et al., 2010). Personor och scenarion är enligt (Kantola, et al., 2007) det mest använda sättet 

att förmedla kunskap om användare till designer. Genom att använda personor i en situation med 

hjälp av scenarier och storyboards kan de få liv (Arvola, 2014).  

Att fokusera för mycket på persona i designarbetet gör däremot att designern får en skev övervägning 

av användarens behov (Schleicher, et al. 2010).  Kantola, et al. (2007) beskriver det som att designern 

blir för distanserad från användaren. Han föreslår att personan kan väckas till liv genom dramaturgiska 

metoder för att på så vis skapa mer empati för användaren. Att använda dramaturgiska metoder är 

speciellt användbart i de tidigare stadierna av designprocessen (Kantola, et al., 2007).  

3.2.2 SCENARIO 
Ett scenario är en fiktiv historia som beskriver händelser en persona eller en individ upplever under en 

vanlig dag (Johannesson, et al., 2013). Händelserna avgör vilken typ av scenario det blir. Scenariot kan 

antingen visa ett best-case-scenario, ett worstcase-scenario eller en mer normal fördelning av 

missöden. Med ett scenario kan förståelse för individens interaktion med omgivningen och andra 

människor skapas (Johannesson, et al., 2013). Genom att använda personor i scenarion så behöver inte 

scenariot beskriva förväntningar, kvaliteter etc. hos individen eftersom det redan är givet av personan. 

Ett scenario innehåller enligt Pruitt & Adlin (2006) oftast en specificerad användare, en uppgift eller 

situation, ett definierat mål eller förväntad utkomst, en procedur eller uppgiftsflöde, en tidsperiod och 

referenser till speciella funktioner användaren kommer att använda. En variant av scenario är 

walkthrough-scenarios som är ett sätt att tydligt kommunicera vad en viss funktion är och hur det 

används (Pruitt & Adlin, 2006).  

Figur 4. Iterationer i arbetet.  

Bearbeta 
material

UtvecklaUtvärdera
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3.2.3 KUNDRESA 
En kundresa är enligt Johanneson et al (2013) en metod som beskriver hur en kund använder en tjänst 

från start till slut genom kundens kontaktpunkter (touch points). En kundresa visualiseras ofta med en 

karta med en tidslinje där det framgår var olika interaktioner uppstår och kanaler som utgör 

kontaktytor (Johannesson, et al., 2013). En kundresa kan sträcka sig över flera kanaler i både y- och x-

led, men en kompletterande kundresa kan beskriva vad personer gör, känner och vet (Arvola, 2014). 

3.2.4 STORYBOARD 
En storyboard kan enligt Haesen, et al. (2010) antingen visualisera scenarion eller representera ett 

flöde av användar-interaktionsdesign, UI designs. Scenerna i en storyboard kan skapas med hjälp av 

papper och penna där varje scen beskrivs på ett sätt som liknar serieteckningar med skillnaden att de 

skapas fortare för att beskriva ett specifikt scenario. Vidare diskuterar Haesen, et al. (2010) hur 

ansiktsuttryck, kroppspåk, differentiering av karaktärer och övergångar kan medföra positiva saker till 

storyboards genom att göra dem lättare att ta till sig. 

3.2.5 BODYSTORMING 
Bodystorming är en metod där problem behandlas och idéer skapas i den miljö produkten/tjänsten är 

tänkt att användas (Oulasvirta, et al., 2003). Enligt Schleicher, et al. (2010) finns det tre varianter av 

bodystorming. Den första varianten är att arbeta med utvecklandet av produkten i den miljö där den 

sedan kommer att användas för att på så vis skapa förståelse för miljön och anpassa produkten 

därefter. Den andra varianten är att den miljö produkten ska användas i byggs upp med exempelvis 

kartong för att undersöka användningen av produkten. Den tredje varianten är att olika personer får 

improvisera fram den tänkta situationen (Schleicher, et al., 2010).  

3.2.6 BEHOV OCH KRAV  
I en kravspecifikation ska kraven beskriva vad som produkten ska göra och inte hur (Ulrich & Eppinger, 

2012). Att ta fram krav kan göras enligt följande struktur: samla krav genom workshops och intervjuer, 

beskriv kraven genom att exempelvis gruppera och förtydliga dem, rangordna kraven och prioritera 

dem på så sätt att det antingen tas med i projektet eller väljs bort (Tonnquist, 2012). Krav och behov 

kan rangordnas utifrån en MoSCoW-prioritering i fyra steg: ska, bör, kan och vill, där krav som 

definierats som ”vill” tas med om det finns tid (Tonnquist, 2012). Då kraven ska prioriteras, importance 

rating, är det bäst om det görs genom diskussion inom projektgruppen, istället för genom en formell 

algoritm (Ulrich & Eppinger, 2012). 

3.3 METODER FÖR IDÉGENERERING 
Metoder som använts för att idégenera beskrivs här. 

3.3.1 BRAINSTORMING 
Enligt Johannesson, et al. (2013) är brainstorming en metod som blivit synonym med idékläckande, 

men det är en utprövad metod i grunden som utförs av 5-10 personer. Metoden är till för att få fram 

så många idéer som möjligt utan att kritisera idéerna både vad gäller negativ och positiv kritik, 

okonventionella idéer välkomnas och olika idéer skapar associationer till nya.  

3.3.2 BRAINWRITING OCH BRAIN SKETCHING/DRAWING 
Brainwriting och brain drawing är varianter av brainstorming där skisser och text används som stöd 

(van Boeijen, et al., 2014). Brainwriting kan utföras med 6-5-3 metoden där sex deltagare skriver ned 

tre idéer på ett gemensamt definierat problem på fem minuter och sedan skickar pappret vidare till 

nästa person i gruppen som kan inspireras av dessa, varefter sessionen fortsätter. Brain drawing kan 

utföras genom att i några minuter, fem minuter enligt van Boeijen, et al., skissa på idéer och därefter 

skicka vidare pappret till nästa person som bygger vidare på skisserna, varefter proceduren upprepas 

(van Boeijen, et al., 2014; van der Lugt, 2002). Van der Lugt benämner metoden som brainsketching 

och då upprepas vanligen proceduren fem gånger (van der Lugt, 2002). I den studie som utförts av van 
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der Lugt visar resultatet på att brainstorming ger fler idéer än brainsketching, men att idéer i 

brainsketching lättare bygger vidare på tidigare idéer i metoden och att fler inkrementella kopplingar 

görs samtidigt som fria kopplingar bibehålls. 

3.3.3 ANALOGITÄNKANDE 
Enligt Johannesson, et al.(2013) liknar metoden analogitänkande brainstorming med skillnaden att 

diskussionerna utgår från analogier. De vanligaste analogierna som används är: fantasianalogi där allt 

är möjligt, direkt analogi där likheter från andra områden såsom djurvärlden diskuteras, symbol 

analogi där en bild eller ett begrepp används som en metafor för problemet och personlig analogi där 

deltagarna försöker sätta sig in i produkten upplevelse det vill säga låtsas vara det föremål som 

studeras (Johannesson, et al., 2013). 

3.3.4 SLUMPORDSLISTA 
Enligt Johanneson, et al. (2013) är en slumpordslista en metod som lämpar sig för individuellt arbete. 

En lista med slumpvis valda ord skapas och deltagarna antecknar sedan associationer för varje ord. 

3.4 METODER FÖR ANVÄNDARINVOLVERING 
Metoder som används vid användarinvolvering beskrivs här. 

3.4.1 INTERVJUSTUDIE 
Enligt Osvalder, et al., (2010) kan intervjuer vara strukturerad på olika sätt: strukturerad, 

semistrukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att intervjun är uppbyggd kring 

förutbestämda frågor, en semistrukturerad intervju att intervjuledaren kan ställa följdfrågor och byta 

plats på frågor och en ostrukturerad intervju att frågorna är öppna. Om intervjuledaren har en vag 

uppfattning om området och vill få information kring vad som användarna anser viktigt att diskutera är 

ostrukturerade intervjuer fördelaktiga. Ostrukturerade intervjuer är också fördelaktigt om kvalitativ 

data eftersöks, men mängden data kan bli svår att dokumentera och därför rekommenderas att 3-6 

personer intervjuas. Exempel på vad som behövs beakta i intervjuer är följande: intervjuer består av 

självrapporterande data och därför kan inte direkta slutsatser tas för hela målgruppen, den intervjuade 

kan anpassa sitt svar för att tillfredsställa den som intervjuar och det som den intervjuade säger 

behöver inte överensstämma med hur personen faktiskt handlar (Osvalder, et al., 2010). 

3.4.2 WORKSHOP 
En workshop är ett anordnat tillfälle där flera människor tillsammans löser problem och skapa idéer 

under ledning av en facilitator (Eliasson & Villför Larsson, 2011). Några av workshopens största fördelar 

är effektivitet, hög grad av delaktighet samt goda möjligheter för utbyte av erfarenheter och 

kompetens. Vidare argumenterar Eliasson & Villför Larsson följande steg bör planeras och gås igenom 

vid planering av en workshop: 

1. Bestämma syfte och mål för workshopen. 

2. Bestämma vilka som bör delta, bjuda in deltagare och dela in dem i grupper. 

3. Bestämma lokal, möblering, förtäring, dokumentation och uppföljning. 

4. Utforma workshopen med bland annat arbetsgång och körschema. 

Eliasson & Villför Larsson (2011) ger även tips på vad den som planerar workshopen bör tänka på. 

Några av dessa tips är att: 

 En arbetsgrupp på 4-7 personer är optimalt. 

 Start- och sluttid för workshopen bör anges i inbjudan, men inte ett allt för detaljerat 

tidsschema. 

 Fika, lunch eller annan förtäring bör finnas tillgängligt någon gång under workshopen. 

 Lämna utrymme för diskussion och undvik ett alltför pressat tidsschema. 
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En sammanfattning av vad som bör vara med i en workshop presenterar Eliasson & Villför Larsson 

(2011) i form av en checklista, vilken kan ses i sin helhet i Tabell 5. 

Tabell 5. Checklista för genomförande av workshop, framtagen av Eliasson & Villför Larsson (2011). 

Checklista för genomförande av workshop 

Förberedelse av rummet. 

Möblering och logistik. 

Förberedelse för öppet protokoll. 

Sätt upp syfte, mål arbetsgång, roller, och regler synligt i rummet. 

Inledning av dagen 

Hälsa välkommen och presentera dig själv. 

Presentera syfte, mål, arbetsgång, roller och regler. 

Presentation av deltagarna och insamling av förväntningar. 

Praktiska detaljer (WC, rökning, mat, med mera). 

Isbrytare för att skapa bra klimat. 

För varje punkt 

Berätta syfte, mål och arbetsgång. 

Genomför. 

Presentation och sammanfattning. 

Reflektion. 

Avslut av dagen 

Sammanfattning av mötet. 

Avstämning av förväntningar. 

Utvärdering av mötet. 

Fortsatt arbete (utse vem som gör vad och när). 

Nästa steg och uppföljning. 

Städa. 

 

3.4.3 ANVÄNDNINGSTEST 
I ett användningstest får verkliga användare interagera med en produkt, färdig eller som koncept, för 

att designern ska få en bättre uppfattning om hur väl produkten uppfyller sitt syfte, hur effektiv den är 

att använda och hur tillfredsställande den är (Osvalder, et al., 2010). Syftet kan antingen vara att 

utvärdera en specifik produkt eller jämföra olika produkter med varandra (Osvalder, et al., 2010). 

Osvalder et al. (2010) beskriver att i ett användningstest får användaren utföra ett antal uppgifter i 

interaktionen med en produkt. Det kan göras med hjälp av allt ifrån enkla pappersmodeller till en 

färdigproducerad produkt. Ett sätt att utföra ett användningstest är genom att studera vilka och hur 

många fel testpersonen gör vid utförandet av uppgifterna och därmed se hur lättanvänd produkten är 

och hur lätt det är att lära sig att använda den. Det som också kan studeras är antal knapptryckningar, 

antal avslutade uppgifter, den tid det tar att utföra uppgiften eller hur ofta testpersonen tvekar 

(Osvalder, et al., 2010). För att dokumentera användarens handlingar och tankar kan olika tekniker 

användas, exempelvis videofilmning, skriftliga formulär, intervjuer eller med hjälp av Tänka-högt-

formulär, där testpersonen uttalar sina tankar och hur personen väljer att lösa uppgiften allt eftersom 

uppgiften utförs (Osvalder, et al., 2010). 

Enligt Osvalder, et al. är en vanlig riktlinje att 5-6 testpersoner representerar 75-80% av alla 

användningsproblem och att det är vanligt att en homogen testgrupp på 6-8 personer används. 5-7 

uppgifter rekommenderas och tiden för att lösa en uppgift bör inte vara med än 30 minuter. 

Testtillfället i sin helhet bör inte vara mer än en timme långt (Osvalder, et al., 2010). 
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3.4.4 ETIK I ANVÄNDARUNDERSÖKNINGAR 
I användarundersökningar är det viktigt att etiska aspekter tas hänsyn till (Arvola, 2014). Det måste 

finnas ett informerat samtycke från deltagarna. De måste därmed ha blivit informerade om 

användarundersökningens art, om ljudinspelningar kommer att ske, vilka risker det finns med att delta, 

om deltagandet är anonymt, vad resultatet ska användas till och så kan det vara bra att erbjuda dem ta 

del av slutresultatet (Arvola, 2014).  

3.4.5 SYSTEM USABILITY SCALE  
En System Usability Scale, så skallat SUS, är en utvärderingsskala för att mäta en produkts eller systems 

användbarhet (Brooke, 1996). En enkät med tio påståenden besvaras av testpersonen på en Likert-

skala på 1 till 5, där 1 innebär att personen starkt misstycker och 5 att personen starkt håller med. 

Påståendena i enkäten är förbestämda efter mall som kan ses i Tabell 6. Vartannat påstående är 

positivt och vartannat är negativt (Brooke, 1996). 

Tabell 6. Påståenden i SUS som beskrivna av Brook (1996). 

Påståenden i SUS-enkät 

1. I think that I would like to use this system frequently. 

2. I found the system unnecessarily complex. 

3. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. 

4. I thought the system was easy to use. 

5. I found the various functions in this system were well integrated. 

6. I thought there was too much inconsistency in this system. 

7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. 

8. I found the system very cumbersome to use. 

9. I felt very confident using the system. 

10. I need to learn a lot of things before I could get going with this system. 

 

Utav svaren i enkäten kan ett SUS-värde beräknas. SUS-värdet ligger mellan 0 och 100 och underlättar 

jämförelsen av användbarheten mellan olika produkter eller system (Brooke, 1996). Eftersom vartannat 

påstående är negativt behöver bidraget till SUS-värdet från de två olika typerna av påståenden 

beräknas olika. För positiva påståenden, där högre position på Likert-skalan innebär högre 

användbarhet, beräknas bidraget till SUS-värdet från vardera påstående som x - 1, där x = positionen 

på skalan. För negativa påståenden innebär högre position på skalan istället lägre användbarhet. Då 

beräknas bidraget för varje påstående som 5 - x, där x = positionen på skalan. För att ta fram SUS-

värdet multipliceras summan av bidragen från varje påstående med 2,5 (Brooke, 1996). 
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Enligt Sauro & Lewis (2012) kan olika intervall av SUS-värden representeras av ett betyg där betyg A+ 

är det högsta betyget, se Tabell 7.  

Tabell 7. SUS-värdens motsvarande betyg (Sauro & Lewis, 2012). 

SUS-värden Betyg 

84,1-100 A+ 

80,8-84 A 

78,9-80,7 A- 

77,2-78,8 B+ 

74,1-77,1 B 

72,6-74 B- 

71,1-72,5 C+ 

65-71 C 

62,7-64,9 C- 

51,7-62,6 D 

0-51,7 F 

 

3.5 CONCEPT SCORING 
I metoden Concept scoring används en värderingmatris för att beräkna vilket eller vilka av koncepten 

som uppfyller kraven bäst. I matrisen listas viktade krav eller urvalskriterier i vertikalt led och de olika 

koncepten i horisontellt led enligt Ulrich & Eppinger (2012). Kriteriernas viktning beräknas i procent. 

Varje koncept får ett värde för hur väl det uppfyller varje kriterium, där ett högt värde innebär att 

konceptet uppfyller kriteriet väl. Ulrich & Eppinger föreslår att en skala på 1 till 5 används. Det värdet 

multipliceras med kriteriets viktning till ett viktat poäng. De viktade poängen summeras till ett totalt 

poängtal för konceptet. Det eller de koncept som har högst poäng är enligt beräkning de bästa, men 

de som utför metoden bör reflektera noga över resultatet och viktningen. Det kan även vara 

fördelaktigt att göra flera matriser med olika viktning för att undersöka olika marknader och 

kundgruppers värderingar (Ulrich & Eppinger, 2012). 



Metodteori 

20 

 

  



Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd 

 

21 

 

4 DOKUMENTANALYS AV GIVET UNDERLAG 
Den information som presenteras i detta kapitel är en sammanfattning av det underlag som fanns 

given från Usify vid examensarbetets början och hur det använts. Resultatet från företagets förarbete 

återfinns i sin helhet på projektets hemsida, se Usify, et al. (2016).  

4.1.1 INTERVJUUNDERLAG 
Det givna underlaget bestående av personor och scenarion var baserade på intervjuer med föräldrar 

som har ADHD och AST. Anteckningar och ljudinspelningar från intervjuerna fanns tillgängliga och 

användes för att öka förståelsen för det framtagna underlaget.  

4.1.2 PERSONOR 
Fem personor i tre familjer presenterades i underlaget. Där beskrivs både personornas personlighet, 

bakgrund, hur diagnosen påverkar dem personligen och hur familjesituationen ser ut. Personorna har 

använts som stöd vid såväl idégenerering som konceptval. 

Cassandra 

Cassandra har ADHD-C, är sjukskriven 100 % på grund av utmattningssymtom och är ensamstående 

med en dotter på 10 år. Dottern, som bor på heltid hos Cassandra, har också ADHD-C och hamnar 

ständigt problem i skolan och på fritiden. Den allmänna problematiken för Cassandra kretsar kring 

ekonomi, planering, minne, koncentration, hygien, impulsivitet, och struktur. Hon har även ett naivt 

förhållningssätt mot andra människor och har svårt att upprätthålla vänskapsrelationer. 

Johan och Maria 

Paret Johan och Maria har två döttrar tillsammans på 7 respektive 11 år. Johan arbetar 100 % och har 

diagnosen ADHD-H medan Maria arbetar 25 % har både ADHD-I och AST. För Johan ligger 

problematiken främst i hans hetsiga temperament och att han har svårt att genomföra praktiska saker, 

vilket får andra att tro att han är lat. När han väl kommer igång blir han istället lätt hyperfokuserad och 

har då svårt att avsluta aktiviteten innan han är färdig. Maria blir lätt utmattad av jobbiga situationer 

och har därför svårt att komma till jobbet vissa dagar. Hon känner sig ofta otillräcklig vilket har lett till 

flera depressioner. En stökig omgivning har en stor negativ påverkan på henne men hon har svårt att 

hålla rutiner och hon kan glömma att plocka undan efter sig. Hon tar även vad andra säger bokstavligt, 

vilket kan leda till sociala svårigheter. 

Karin och Peter 

Paret Karin och Peter har ett barn på 1 år tillsammans och egna barn från tidigare förhållanden på 5 

respektive 7 år som bor hos dem varannan vecka. Peter har AST och arbetar 60 %. Han får ofta slut på 

energi, speciellt vid oväntade händelser, och blir då lätt arg och irriterad. Det är därför viktigt för 

honom att skapa rutiner för att kunna undvika att energin tar slut. Han har även svårt att sätta sig in i 

hur andra personer tänker och känner. Karin har ADHD-C och arbetar vanligtvis 75 % men är nu 

föräldraledig. Karin är alltid ”här och nu” och har därför svårigheter med disponera tid och har lätt för 

att starta många projekt utan att fullfölja dem. Hon har även svårigheter med det administrativa i 

hemmet och tappar lätt bort saker. Hon uppskattar Peters rutiner men har svårt att själv hålla dem. 
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5 FÖRSTUDIE 
Förstudien har bestått av att undersöka och definiera problematiken samt att bearbeta det givna 

materialet utifrån situationen att få med sig rätt saker hemifrån. Marknaden för hjälpmedel för ADHD 

och AST samt formspråk hos dessa har också undersökts. Utifrån detta har behov och krav tagits fram. 

5.1 FORMSPRÅKSANALYS  
Att ha en kognitiv nedsättning är osynligt för andra och upplevs inte av andra eller ”den drabbade” 

som ett handikapp (Hellström, 2001). Det är därför viktigt att hjälpmedel har ett formspråk som 

representerar någonting med hög status och uppfattas som smart och attraktivt (Hellström, 2001). De 

formspråk som bör undvikas har sammanställt i tre olika kategorier med hjälp av image-boards: 

 Hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar 

 Hjälpmedel för fysiska funktionsnedsättningar 

 Hjälpmedel inom vården 

5.1.1 RESULTAT AV FORMSPRÅKSANALYS 
De hjälpmedel som finns för kognitiva funktionsnedsättningar är ofta rektangulära med rundade hörn. 

Knappar är stora och ikoner används ofta för att förstärka knappens funktion. Produkten är ofta i 

gråskala och färger som klart rött, blått, grönt och gult används för knappar, ikoner och andra 

funktionsrelaterade designelement. Produkterna kan lätt uppfattas som barnsliga eller utdaterade. 

Produkterna signalerar i sitt formspråk att den är utvecklad främst för sina funktioner och inte för att 

vara estetiskt tilltalande. Plaster som antingen är eller liknar ABS-plast är vanligt. 

Vid studier av hjälpmedel för fysiska funktionsnedsättningar analyserades olika typer av stöd som 

rullatorer, kryckor och knäledsstöd. Produkterna var mestadels svarta, grå eller olackerad aluminium. 

Större konstruktioner, som rullatorer, är främst tillverkade av aluminiumstänger och plastdetaljer med 

gummiliknande yta. Vissa större aluminiumkomponenter är på de större konstruktionerna ibland med 

färger som rött och blått, men i en något mörkare nyans är de som används för de kognitiva 

hjälpmedlen. Jämfört med hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar kan dessa upplevas mer 

avancerade och genomarbetade i sin utformning. 

De vårdrelaterade hjälpmedel som studerades var olika typer av terminaler som mäter värden hos 

människan. Dessa är ofta vita och med blå designelement, där den blå nyansen varierar mellan 

produkterna. Skärmarna är små och det finns få knappar på produkten. Knapparna som finns är fysiska 

och ofta cirkulära. Produkterna har ofta element med böljande, rundade former och tycks vara 

utvecklade för att signalera vänlighet och lugn. 

5.2 MARKNADSANALYS 
För att undersöka vilka produkter som finns på marknaden idag specialinriktade för personer med 

ADHD och AST studerades de hjälpmedel som enligt Adolfsson (2012) är vanligast. För den situation 

som studeras i projektet är alla förutom tyngdtäcke och medicineringsdoseringshjälp relevanta av 

dem, då de inte hjälper gruppen med att minnas, organisera eller på annat sätt hjälpa dem med att få 

med sig rätt saker när de går hemifrån. Även konsumentprodukter som kan användas som hjälpmedel 

studerades.  

5.2.1 RESULTAT AV MARKNADSANALYS 
Resultatet av marknadsanalysen ses i Bilaga 1 och är en sammanställning av hjälpmedel och 

konsumentprodukter som är relevanta för den situation som studeras. 

5.3 PROBLEMSPECIFIKATION 
Problemspecifikationen har bestått i att undersöka problematiken genom att studera det material som 

varit given från företaget och kompletterat denna med fakta om diagnoserna. För att få en 
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sammanhängande bild av bakgrundsproblematiken till de olika beteenden som kategoriseras av 

diagnoserna användes tankekartor på whiteboards. Metoden gav en bättre förståelse för hur 

beteenden hänger samman med diagnoserna och skapade en tydligare koppling mellan 

teorimaterialet och materialet från företaget. Observera att de insikter som presenteras i detta avsnitt 

är egna antaganden utifrån materialet, men genom att diskutera bakgrundsproblematiken och olika 

beteendens samband gavs bättre förståelse för problematiken.  

5.3.1 RESULTAT AV PROBLEMSPECIFIKATION 
Den största bakgrundsproblematiken till ADHD anser vi vara hjärnans oförmåga att sålla inkommande 

stimuli, vilket i sig gör att det inte finns tid för reflektion kring händelser som sker i stunden utan 

reflektionen kommer först efteråt. Det gör att hjärnan blir trött och får än svårare att sålla stimuli. Vid 

hyperfokus får hjärnans dopamin och kan då sålla bort saker som inte ger den positiva effekten. 

Hjärnan tar in allt eller avskärmar sig från allt som inte är intressant just då. Det finns inget mellanting. 

Bakgrundsproblematiken till AST anser vi istället vara hjärnans bristande inre referensram vilket är 

kopplat till att personer med AST skapar sina helhetsbilder utifrån detaljer.  

5.4 SCENARION  
Utifrån personorna skapades tre möjliga scenarion med vardagssituationer med utgångspunkten att 

förbereda sig för en händelse, plocka ihop det som ska med och att ta sig iväg. De skapades efter den 

beskrivning som ges av Johannesson, et al.(2013) och Pruitt & Adler (2006) med en normal fördelning 

av missöden. 

Kundresor användes för att på ett visualisera scenariona. Kundresorna beskriver vad arketyperna gör 

och känner i situationen på det sätt som beskrivs av Arvola (2014), vad personerna vet har dock inte 

tagits med eftersom det inte upplevdes som relevant i sammanhanget. Då vardagssituationen inte 

innehåller en specifik tjänst som studeras så har ingen kundresa baserat på kontaktpunkter på det sätt 

som beskrivs av Johannesson, et al. (2013) använts utan istället har kontaktpunkterna utgjort vad som i 

vardagssituationen går snett. 

5.4.1 RESULTAT AV SCENARION 
Scenariona visualiserades i kundresor och återfinns i sin helhet i Bilaga 2. 

De tre scenariona var övergripande följande:  

 Karin och Peters familj som ska göra sig iordning en måndagsmorgon. 

 Johan och Marias familj som ska åka iväg och hälsa på en släkting som fyller år. 

 Cassandra som ska ta sig till ett föräldramöte som hon glömt bort. 

Genom dessa blev aktiviteter, nyckelkomponenter, känslor och tankar visualiserade och mer 

överskådliga. Kundresorna har sedan kunnat användas som inspiration vid idégenerering och 

möjliggjorde avstämning mot det framtagna konceptet. 

5.5 BODYSTORMING 
En bodystorming utfördes för att bearbeta det första utkastet till kundresorna för vardera 

personafamilj. Den utfördes likt Schleichers, et al. (2010) tredje variant av bodystorming, där deltagarna 

får improvisera fram den tänkta situationen, med skillnaden att det fanns ett övergripande manus för 

situationen genom kundresorna. Situationen baserades på kundresorna och utagerades i en iscensatt 

hemmamiljö i ett konferensrum. Efter varje utspelad situation diskuterades kundresorna och hur 

tillhörande personor kunde tänkas uppleva situationen.  

5.5.1 RESULT AV BODYSTORMING 
Metoden utfördes för att säkerställa att kundresorna upplevdes som trovärdiga, vilket vi ansåg att det 

var. De gav dock inte fler insikter kring situationerna. 
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5.6 BEHOV OCH KRAV 
Utifrån problemspecifikationen och scenariona sammanställdes behov och krav. De rangordnades med 

en MoSCoW-prioritering med ska, bör, kan och vill utifrån Tonnquist (2012). Kraven har inom sin 

prioriteringsgrupp rangordnats från 1-5 för att nyansera skillnaderna dem emellan inom gruppen. 

Gränsvärden har sats upp där det varit möjligt för att det ska vara lättare att se om kravet eller behovet 

uppfyllts. De krav och behov där det inte varit möjligt att sätta ett gränsvärde har bedömts kvalitativt.  

5.6.1 RESULTAT AV BEHOV OCH KRAV 
Kravspecifikationen finns i sin helhet som Bilaga 3. De 10 viktigaste kraven av ska-kraven framgår i 

Tabell 8.  

Tabell 8. De 10 viktigaste kraven ur krav och behovslistan . 

 De 10 viktigaste kraven 

Produkten  

ska… 
Minska belastningen på användarens arbetsminne i förhållande till nuvarande 

situation 

Hjälpa användaren att hitta sakerna 

Underlätta struktur och ordning i bostaden 

Göra så att användaren kommer ihåg att ta med sig sakerna 

Kunna användas utan instruktioner, manualer etc. 

Vara hanterbar för vuxna 

Vara anpassad för både höger- och vänsterhänta 

Kunna hanteras i hemmet 

Vara säker  
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6 IDÉGENERERING OCH WORKSHOP 
För att få en bred lösningsrymd utfördes två idégenereringar och en workshop med användare. 

Resultatet av dem tillsammans användes för att sedan ta fram koncept.  

6.1 IDÉGENERERING 1 
Under idégenerering 1 eftersträvades en bred samling av mer eller mindre realistiska lösningar på 

personornas problematik beskrivna i de framtagna kundresorna. I samtliga metoder i idégenrering 1 

var inställningen att allt var möjligt. Mellan idégenereringarna studerades teori för att ge nya 

infallsvinklar. Idégenerering 1 utgick från problemspecifikationen och studier kring hjälpmedel som 

finns tillgängliga idag för målgruppen. 

6.1.1  BRAIN DRAWING 
En brainwriting utfördes enligt det sätt som beskrivs av van Boeijen, et al.(2014) och van der Lugt 

(2002), men med modifikationen att flera problem bearbetades samtidigt. Fem problem skrevs ned på 

den övre kanten på varsitt papper. Dessa fem problem var: 

1. Att veta vad som ska med. 

2. Att veta var sakerna som ska med är. 

3. Att komma ihåg och komma ingång med att packa. 

4. Att kommunicera mellan parterna. 

5. Att få med sig rätt saker genom dörren. 

De fem papperna lades upp på bordet. Efter att ha tagit varsitt papper med ett problem skissades 

lösningar fram på detta i fem minuter. Därefter skickades pappret åt vänster. På så sätt skickades 

papperna runt. Om lösningar redan skissats upp på ett papper användes de redan antecknade idéerna 

som inspiration för nya idéer eller vidareutvecklingar. Efter att alla papper hade skickats runt ett varv 

diskuterades de olika lösningsidéerna.  

6.1.2 ANALOGITÄNKANDE 
Analogier användes för att vidga lösningsrymden och inspirera till nya typer av lösningar. Tre av de 

analogier som beskrivs av Johannesson, et. al (2013) användes, dessa var: fantasianalogi, direkt analogi 

och personlig analogi. Symbolanalogi användes inte för att det var svårt att applicera. Idéer togs fram 

individuellt utifrån analogierna med hjälp av skisser som kunde lösa eller underlätta situationen för 

personafamiljerna. Efter varje analogi diskuterades och sammanställdes reella idéer baserade på de 

framtagna idéerna. När de tre analogierna var bearbetade diskuterades de reella idéerna i förhållande 

till varandra för att skapa nya infallsvinklar och idéer.  

6.1.3 SLUMPADE ORD 
Slumpvis valda ord användes för att inspirera och höja innovationsnivån. Inspirerat av metoden 

slumpordslista som beskrivs av Johannesson, et al. (2013) togs tjugo stycken substantiv ut och 

användes i kombination med frågor. Frågor baserades på kundresan för personorna Karin och Peters. 

Frågorna, som skrevs ned på post-its, var följande: 

 Hur kan familjen snabbt hitta leksaken? 

 Hur ska familjen veta vad som hände med vårjackan? 

 Hur kan familjen veta att leksaken ska med just den dagen? 

 Hur ska familjen få på sig rätt kläder? 

 Hur kan Peter komma ihåg att ta med träningsväskan? 

 Hur kan familjen lättare förbereda morgondagen? 

 Hur kan familjen lätt packa i sista minuten? 

Orden, som exempelvis ”eld”, ”tuggummi” och ”dammsugare” skrevs ned på varsina lappar, veks ihop 

och lades i en hög. Frågorna skulle besvaras genom brain drawing, enligt det sätt som beskrivs av van 
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Boeijen, et al.(2014) och van der Lugt (2002), med ett slumpvist valt ord från högen. En lapp med en 

fråga och lapp med ett slumpat ord lades fram för varje skissomgång, se Figur 5. Orden användes som 

inspiration och det var tillåtet att associera fritt kring orden. Direkt efter varje omgång följde en kort 

presentation och diskussion kring de olika lösningarna. Efter att varje fråga hade besvarats med ett 

varsitt ord som inspiration diskuterades samtliga lösningar. 

 

 

Figur 5. Idégenerering med slumpade ord. 

6.1.4 SAMMANSTÄLLNING 
För att sammanställa idéerna från idégenerering 1 skrevs de mest intressanta idéerna från de tidigare 

metoderna ned på varsina post-its. På gula post-its skrevs de idéer som kunde utvecklas till färdiga 

produktkoncept ned och på blå post-its skrevs funktioner och tekniska principer ned. De gula lapparna 

sattes på en whiteboard och grupperades efter olika teman. 

6.1.5 RESULTAT AV IDÉGENERERING 1 
Resultatet av idégenerering 1 sammanställdes i en tabell, vilken kan ses i Bilaga 4. I Bilagan 

sammanställdes också intressanta funktioner och tekniska principer.  

6.2 IDÉGENERERING 2 
Under idégenerering 2 låg fokus på att ta fram tjänster som underlättar vardagen för 

personafamiljerna. Dessa tjänster skulle sedan inspirera till idéer för IoT-produkter som levererar 

samma tjänst.   

Möjliga resurser, aktörer, platser och värdeord listades. Därefter valdes kombinationer av en resurs, en 

aktör, en plats och ett värdeord. Idéer på tjänster baserat på detta skissades fram individuellt med plus 

och minuslistor. Kombinationerna valdes stundvis slumpvis och stundvis avsiktligt. Efter varje skissning 

diskuterades idéerna som tagits fram för kombinationen. Sju skissningssessioner utfördes totalt och de 

mest intressanta idéerna sammanställdes och definierades. Processen resulterade i sju tjänster, vilka 

kan ses i Bilaga 4.. 

Tillvägagångsättet är inspirerat från metoden parsskissning Stefan Holmlid, assisterande professor och 

lektor vid Linköpings universitet, lärt ut i kursen Tjänstedesign. 

6.2.1 RESULTAT AV IDÉGENERERING 2 
Resultatet från idégenerering 2 sammanställdes i en tabell, se Bilaga 4. Till varje idé finns tillhörande 

plus och minuslistor.  
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6.3 WORKSHOP 
En workshop utfördes likt beskrivet av Eliasson & Villför Larsson (2011). Några steg i utförandet, som 

att insamling och avstämning av förväntningar, utfördes ej eller inte till fullo eftersom de var 

anpassade efter längre workshops eller serier av workshops, och denna var endast på 2,5 timmar. 

Målet med workshopen var att säkerställa att vi förstått behovsbilden rätt och att undersöka vilka 

lösningar deltagarna skulle komma på och om det liknade de lösningar som diskuterats i tidigare 

idégenereringar. Tillsammans undersöktes problematiken och deltagarna fick komma på lösningar 

som skulle underlätta i situationen. Under workshopen spelades samtalen in och anteckningar om vad 

som sades och hände fördes. Vi deltog inte i workshopens uppgifter mer än att leda processen, ställa 

frågor och sammanfatta.  

6.3.1 DELTAGARE 
De fyra deltagarna i workshopen hade olika bakgrund och befann sig i olika faser i livet. Följande 

punktlista beskriver deras erfarenhet av diagnoserna. 

 Diagnosticerad ADHD, hade under lång tid partner med AST, har två barn varav ett av barnen 

har AST. 

 Har ADHD. 

 Har själv ingen diagnos, har en bror och en kusin som har AST.  

 Diagnosticerad AST.  

De med diagnos hade fått sin diagnos nyligen, som mest för 2 år sedan, men trodde att det som 

utgjorde diagnosen bara var personlighetsdrag.  

6.3.2 GENOMFÖRANDE 
Workshopen inleddes med en kort presentation av projektet och workshopens upplägg. Därefter 

följde en introduktionsövning för att introducera deltagarna för varandra och börja prata kring 

problematiken. Varje deltagare fick först beskriva sin hall med hjälp av att välja en bild från ett antal 

bilder på olika hallar som lades fram på bordet. Därefter togs bilderna på hallarna bort och ett större 

antal bilder på olika föremål lades fram på bordet istället. Deltagarna skulle med hjälp av dessa bilder 

beskriva två olika situationer: när går hemifrån en måndagsmorgon och när de ska iväg på en längre 

resa. De två situationerna behandlades en i taget och varje deltagare uppmanades beskriva sin 

situation med hjälp av två eller flera bilder. 

Baserat på samtalet kring bilderna fick varje deltagare skriva ner på post-its det de upplevde var mest 

problematiskt i situationerna. Lapparna diskuterades och gruppen kom gemensamt fram till två 

huvudsakliga problem. Dessa sammanställdes i en utskriven mall i A3-format, se Bilaga 5. När 

problemen var sammanställda tog samtliga en längre paus med fika. 

Efter pausen utfördes en idégenerering i form av en brainwriting enligt det sätt som beskrivs av van 

Boeijen, et al. (2014) och van der Lugt (2002), men varje deltagare fick varsitt papper med två områden: 

ett för det första huvudsakliga problemet och ett för det andra. Deltagarna skulle på tre minuter skriva 

eller skissa idéer för lösningar på dessa två problem, därefter skickades papperna vidare och 

deltagarna fick nya idéer att vidareutveckla. Efter andra omgången lades alla papper i mitten och 

idéerna diskuterades. Därefter upprepades processen till dess att papperna hade skickats runt ett varv. 

Därefter lades papperna åter igen i mitten och de nya idéerna diskuterades. 

Idéerna sammanställdes på post-its och lades fram på bordet. De idéer som hade stor likhet 

kombinerades till samma post-it. Därefter fick deltagarna gemensamt välja ut tre idéer som de 

upplevde var särskilt intressanta och specificera dem efter en utskriven mall i A3-format. 

Workshopen avslutades med en sammanfattning av vad som diskuterades och de resultat som 

arbetades fram. Därefter följde en kort utvärdering av workshopen. 
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6.3.3 RESULTAT AV WORKSHOP 
Då deltagarna beskrev sina hallar var de med diagnos eniga om att hallarna brukar vara kaosartade, 

med många saker som ibland ligger över varandra. En av dem beskrev hur hallen kunde se väldigt 

olika ut beroende på om deltagarens sambo var hemma eller inte. Om sambon var hemma var hallen 

istället ordningsam. För att få vardagen att fungera tog den här deltagaren mycket hjälp av sambon. 

Det var exempelvis inte ovanligt att deltagaren ringde sin sambo för att fråga var nycklarna var. En av 

de andra deltagarna hade haft ett liknande förhållande till sin partner. Då deltagaren nu istället var 

ensamstående hade det blivit rörigt, men deltagaren hade också blivit bättre på att försöka skapa 

ordning med hjälp av att framförallt skriva upp allt.  

Kalendrar i både digitalt och fysiskt format användes av deltagarna, men de upplevde att kalendrarna 

inte var tillräckliga. Problematiken beskrevs som att det kan vara svårt att veta vad som ska skrivas in 

och att digitala kalendrar kan vara ganska tråkiga eftersom de saknar bild och ljud. Flera av deltagarna 

uppgav att de fördrog att få information i form av bild och ljud snarare än i skrift. 

Andra deltagare hade andra taktiker för att få med sig allt. En deltagare hade alltid sin skolväska 

packad med alla böcker som behövdes för de kurser på universitetet som deltagaren gick på. Även 

plånbok etc. var packat i väskan och om den hade hamnat någon annanstans av någon anledning 

upptäcktes det oftast först då deltagaren skulle köpa lunchmat. En av de andra deltagarna lyfte också 

fram vikten av att ha allting i mobilen och ryggsäcken. Deltagaren som inte själv hade diagnos 

upplevde att den anhörige inte fick hjälp hemifrån med att packa sin ryggsäck eftersom föräldrarna 

ville att den anhöriga skulle lära sig, vilket ofta ledde till bråk i familjen. Deltagaren med AST verkade 

istället ha en acceptans till att det blev som det blev och stressade inte upp sig över att saker glömdes, 

så länge plånboken är med så går det mesta att lösa. 

Det fanns också försök till andra lösningar, som att packa saker kvällen innan. Det verkade dock inte 

fungera bra för någon av de med diagnos. Även om de satt en påminnelse eller ett alarm till sig själva 

att de skulle packa så utfördes det ändå inte. Varför det blev så visste de inte, men det fanns 

funderingar kring att det var för tråkigt. Grundproblemet beskrivs som att det är svårt att komma 

igång och det som ska göras skjuts upp istället.  En av deltagarna brukade i sitt alarm skriva upp vad 

alarmet var för typ av alarm, men då det ringde så läste deltagaren inte vad som stod på alarmet ändå. 

Gemensamt för deltagarna med diagnos var upplevelsen av att deras saker verkade ha ett eget liv; 

även om de lagt någonting på en plats låg det inte där sedan. De beskrev hur de ofta sprang fram och 

tillbaka för att hitta det som ska med och att sakerna ofta försvann i processen. De upplevde också att 

det saknades en plan och översikt för vad som ska med och när sakerna ska med. De var även överens 

om att måndagsmorgnar är det svåraste tillfället för deltagarna, då brytning av rutiner sker. 

För att underlätta deras vardag skulle de vilja, förutom att ha en plan, ha bättre rutiner för att 

organisera kort- och långsiktigt. De lyfte särskilt fram vikten av personlighetsanpassning. Tillsammans 

tog de tog fram tre grupper av idéer: 

 Gamification och belöningssystem. Idén går ut på att skapa ett system som uppmuntrar till 

att slutföra uppgifter. Exempelvis skulle en person i spelet kunna få mer liv för varje uppgift 

som utförts. De kom överens om att belöning är det som fungerar snarare än bestraffning. Det 

diskuterades kring hur gamification skulle passa olika åldrar och personligheter. Slutsatsen 

från den diskussionen var att en sådan lösning behöver utveckla användarens kognitiva 

förmåga eller ge belöningar som är mer reella än mer liv till en person i spelet.  

 Varning vid dörren, kalendersystem med varningar, varning kvällen innan, 

armbandsklocka. Idén är att utveckla ett påminnelsesystem med inbyggda alarm. Användaren 

ska själv kunna variera systemet med exempelvis ljud och bild samt kunna ställa in efter olika 

typer av intervaller. Det finns behov av påminnelser som rör morgondagen såväl som vad som 

händer nästa månad. Systemet ska även innehålla någonting som utgör en packlista eller en 
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att-göra-lista. Det är viktigt att lösningen blir så pass enkel att användaren fortsätter använda 

den. 

 Tagg och app, saker pratar och talar exempelvis om att spisen inte är avstängd, 

avlastningsstation som ser till att saker är på rätt plats. Gruppen av idéer beskrivs bäst som 

saker vars funktion är att direkt kunna berätta olika sakers status för användaren, var de 

befinner sig och om de är påslagna eller inte. Lösningarna utgörs till stor del av skärmar som 

är placerade i hallen eller köket alternativt att det använder sig av befintliga skärmar som 

dator, telefon och tv. 

Av idéerna så tyckte de att gamification och belöningssystem snarare skulle utgöra en funktion i de 

andra idégrupperna än att stå för sig självt. De andra två idéerna skulle de gärna vilja ha en 

kombination av. Gruppens sammanställning av idéerna återfinns i Bilaga 5. 

Behoven hos deltagarna i workshopen stämmer bra in på den framtagna behovsbilden, vilken var 

baserad på material från Usify och litteraturundersökning. Nedanstående punktlista poängterar behov 

som tidigare varit härledda ur kopplingen mellan litteratur och material från Usify som nu blivit 

bekräftade: 

 Känslan av oordning, brist på planering och struktur.  

 Springa fram och tillbaka, ”jag höll ju i den nyss”. 

 Upplevelsen av att saker bara försvinner. 

 Belöning och uppmuntran framför bestraffning och begränsning. 

 Viljan att förbättra den egna förmågan. 

 Alarm och påminnelser fungerar dåligt, eftersom ett alarm bara påminner men hjälper inte till 

med att få en att utföra saker. 

De insikter från workshoptillfället som bidrog till insiktssammanställningen var följande: 

 Det kan vara en fördel att samtliga i en workshop har god förståelse för diagnoserna. 

 Det är en fördel att varva individuellt och gruppbaserat arbete. 

 Det är viktigt med raka och tydliga instruktioner. 

 Det är mycket givande att använda bilder för att associera till och beskriva något. 

 Det bör inte finnas tidsangivelser för mycket korta intervall, det skapar stress. 

 Det är en mycket heterogen målgrupp med olika behov och olika sätt att uttrycka sig. 

6.4 IDÉSUMMERING AV IDÉGENERERINGAR OCH WORKSHOP 
Utifrån sammanställningarna av de olika idégenereringarna och workshopen grupperades idéerna 

samman och skrevs upp på whiteboardtavlor. Ur resultatet från workshopen blev det tydligt att vissa 

av de tidigare idéerna inte var lika relevanta som andra. Utifrån diskussion kring de olika grupperna 

valdes fyra grupper ut för vidareutveckling till koncept: 

 Att med hjälp av en skärm se vad som är med och vad som fattas. Systemet har en funktion 

som hjälper användaren att hitta saker som fattas. Konceptet kan använda information från 

kalendrar, men behöver inte se ut som en klassisk kalender. 

 Att med hjälp av en uppkopplad fysisk enhet, där förbestämda saker placeras, avgöra om saker 

är med. Exempelvis någonting som läser av vad som är placerat på en speciell yta och 

signalerar vad som är där eller borde vara där och meddelar användaren detta.  

 Att med hjälp av en någon typ av passeringskontroll göra användaren uppmärksam på att 

någon sak som ska med inte är det. 

 Att med hjälp av en visuell översiktsplan skapa förberedelse och kontroll över vad som ska 

med och när. 
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7 KONCEPTUTVECKLING 
Idéerna från idésummeringen användes för att utveckla koncept. Sammanlagt 14 koncept togs fram 

och reducerades till tre som specificerades och därefter utvärderas med användare för att slutligen 

kunna göra ett konceptval. 

7.1 KONCEPTGENERERING 
För att utveckla idéerna till mer specifika idéer skissades lösningar upp individuellt i två omgångar med 

en diskussion emellan. Första omgången utgick skissande från två av de sammanställda idérymderna 

vardera. Därefter presenterades och diskuterades de framtagna idéerna tillsammans. I den andra 

omgången växlades idérymder. Sessionen avslutades med en presentation och diskussion av de nya 

idéerna. Dessa idéer sammanställdes och bearbetades till ett antal koncept. Utav diskussionen under 

konceptsammanställningen skapades även nya koncept och varianter av koncept. 

7.1.1 RESULTAT AV KONCEPTUTVECKLING 
I konceptutvecklingen skapades totalt 7 koncept varav vissa innehöll ett antal varianter, vilket totalt 

blev 14 konceptvarianter. Dessa presenteras i Bilaga 6. 

Under konceptutvecklingen togs beslutet att tekniska principer inte skulle beskrivas i koncepten. I 

konceptet beskrevs istället nyttan och funktionen. De tekniska principerna bröts ut till en egen lista och 

kan appliceras till de koncept som behöver den teknologin, se följande punktlista: 

 Sensorer (värme, ljud, 

ljus, tryck, acceleration, 

kraft, rörelse, etc.) 

 Bluetooth 

 Magnetremsor 

 RFID 

 Streckkoder 

 Chip (smart card, ICC) 

 NFC 

 IR 

 Dataigenkänning 

(object recognition) 

 QR-koder 

7.2 KONCEPTREDUCERING 
För att reducera de 14 konceptvarianterna till tre koncept sattes en personlig markering på de koncept 

som upplevdes som mest intressanta och med störst potential att lösa problemet och passa 

målgruppen. För de koncept som inte fick någon markering diskuterades vad det låga intresset 

berodde på och en motivering för bortval dokumenterades, vartefter de ströks. För de koncept som 

endast fick en markering skrevs för- och nackdelar ned och diskuterades. Utav diskussionen kunde 

även dessa väljas bort med enighet, även om vissa egenskaper sparades och inkluderades i andra 

koncept.  

7.2.1 RESULTAT AV KONCEPTREDUCERING 
Efter reduceringen återstod tre koncept med vissa modifieringar. Resultatet av konceptreduceringen 

kan ses i samma bilaga som konceptgenereringen, se Bilaga 6. 
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7.3 KONCEPTSPECIFICERING 
De tre utvalda koncepten modifierades och specificerades med hjälp av diskussion, skisser och 

modellering, se Figur 6, för att konkretiseras till den graden att de skulle kunna jämföras mot varandra. 

Utifrån diskussion kring taggarna och sensorernas utseende valdes tre olika sensorer och tre olika 

taggar ut. Även gränssnitten för vartdera koncept skissades fram med hjälp av whiteboards för att 

kunna göra förändringar i stunden. 

7.3.1 RESULTAT AV KONCEPTSPECIFICERING 
Resultatet från konceptspecificeringen utgörs av dels av koncepten, men också sensorerna och 

taggarna. För koncept 2 och 3 används taggar med tjockare bredd för att det ska få plats ett batteri 

och högtalare. Koncept 1 har istället två typer av platta taggar: ett klistermärke och ett som liknar 

exempelvis kreditkort i tjocklek och material, vilket kan sättas fast likt ett gem på tunna kanter. Figur 7 

visar hur de olika taggarna och sensorerna skiljer sig mellan koncepten.  

 

 

  

Figur 6. Specificering av koncept, ett urval.  

Figur 7. Taggar och sensorer för koncepten.  
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Koncept 1 - Att skapa översikt 

Det huvudsakliga syftet med koncept 1 är att skapa en översikt av var användarens saker är. Konceptet 

består av flera ID:n, taggar, på de vanligen använda sakerna samt sensorer, se Figur 8. 

Figur 8. Koncept 1 – Att ge översikt. 

Sensorerna läser av vilka taggar som är nära dem. Användaren kan exempelvis ha en sensor i jackan, 

en på en avlastningsyta och en tredje i sin väska. Med hjälp av mobilen kan användaren se vilken 

sensor taggarna är vid och om en sak inte är i närheten av någon av platserna. Taggarna i konceptet är 

platta för att lättare kunna fästas på många saker, men det innebär att konceptet inte har en funktion 

som hjälper en att hitta borttappade saker. Konceptet inger trygghet hos användaren genom att skapa 

en översikt över var saker med taggar är och användaren behöver således inte se till att allt är med 

genom att fysiskt ta upp allt ur exempelvis en väska.  
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Koncept 2 - Att skapa rutin 

Det huvudsakliga syftet med koncept 2 är att underlätta att skapa en rutin för användaren för var saker 

ska läggas. Konceptet består av en behållare eller en dedikerad plats där användaren lägger det 

viktigaste i vardagen, exempelvis nycklar, och ett digitalt familjefoto som visar användarens familj, se 

Figur 9. 

Figur 9. Koncept 2 – Att skapa rutin. 

I behållaren placeras en sensor som läser av de taggar som användaren sätter på de saker användaren 

anser viktigast. Om någonting som ska ligga i behållaren inte gör det visas det genom att den 

användare i familjen som saknar någonting får en symbol på sin bild i familjefotot. Symbolen dyker 

inte upp på en gång då användaren tar upp ett föremål från behållaren utan har en fördröjning på 5 

minuter, så att användaren hinner gå iväg med föremålet innan det dyker upp. Detta för att det inte 

ska upplevas som fel av användaren att använda sina saker. Användaren kan därefter trycka in sig på 

sin bild och se vad som saknas, vilket visas med text och en ikon. För att lättare kunna hitta det som 

saknas kan personen trycka på ikonen och får då en ljudsignal från taggen som sitter på det föremål 

som saknas. Då det som saknades har lagts tillbaks förvinner symbolen på familjefotot.  
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Koncept 3- Att ge påminnelser 

Det huvudsakliga syftet med koncept 3 är att ge användaren en påminnelse om saker inte är med då 

användaren är på väg hemifrån. Konceptet består av en sensor som sätts på väskan och taggar som 

sätts på vanligen använda saker, se Figur 10.  

Figur 10. Koncept 3 – Att ge påminnelser. 

Sensorn meddelar med hjälp av ljus om alla sakerna inte är med. Sensorn har två andra fält som 

indikerar med hjälp av ljus i andra färger om det är någonting mer utöver det vanliga som ska med 

och om att det är någonting speciell händelse under dagen. För att se vad som påminnelsen innebär 

finns det en tillhörande app. Sakerna som är utöver det vanliga bockar användaren själv av att de är 

medpackade. Vilka saker som är utöver det vanliga bestäms av förbestämda packlistor användaren har 

gjort till olika typer av händelser. Händelser som ges av exempelvis Google Calender och Facebook 

kopplas direkt mot appen och därigenom sensorn. 

7.4 KONCEPTUTVÄRDERING 
För att undersöka vad användarna tyckte om koncepten utvärderades koncepten med hjälp av 

ostrukturerade intervjuer.  

7.4.1 DELTAGARE 
De tre olika deltagarna i intervjuerna var föräldrar varav två har NPF. Följande punktlista beskriver 

deras erfarenhet av diagnoserna:  

 Diagnosticerad ADHD, hade under lång tid partner med AST, har två barn varav ett av barnen 

har AST. Deltagaren deltog också i workshopen. 

 Diagnosticerad AST, har en partner som eventuellt har diagnos och ett barn med diagnos.  

 Arbetsterapeut med erfarenhet av diagnoserna, har ett barn. 

7.4.2 GENOMFÖRANDE 
Under intervjun var en av oss intervjuledare medan den andra förde anteckningar. Den ostrukturerade 

formen tillät att den som förde anteckningar också kunde ställa frågor till den intervjuade. Under 

intervjuerna presenterades och diskuterades ett koncept i taget med hjälp av konceptbilderna och 

utklippta bilder på respektive del av koncepten. Koncepten presenterades först stegvis med de 

utklippta bilderna och därefter presenterades den sammanställda konceptbilden. I slutet av intervjun 
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jämfördes koncepten mot varandra. De huvudsakliga positiva och negativa aspekterna som antecknats 

visades och diskuterades med den intervjuade i slutet av intervjun.  

7.4.3 RESULTAT AV KONCEPTUTVÄRDERING 
Resultatet från intervjuerna återfinns i sin helhet i Bilaga 7, men presenteras övergripande i det här 

avsnittet. 

Alla intervjuade var positiva till de tre olika koncepten, men hade olika åsikter om vilka koncept som de 

hade mest nytta av. De två med NPF såg mest nytta med koncept 2 och 3 medan arbetsterapeuten 

utan NPF såg mest nytta i koncept 1. En deltagare med NPF svarade att koncept 2 var roligast och 

enklast och skulle därför passa familjen bättre i nuläget men framöver, när ena barnet blev mer 

självständigt, skulle koncept 3 passa bättre. För den andra deltagaren skulle koncept 3 ha störst 

personlig nytta, men koncept 2 skulle vara särskilt givande för partnern och även för familjen som 

helhet. Därför, om endast en av produkterna skulle köpas, så skulle det bli koncept 2. Denna deltagare 

hade själv inte så stora problem med att få med sig rätt saker, men att leta efter nycklar och 

mobiltelefoner var ändå mycket vanligt i familjen. Arbetsterapeuten föredrog koncept 1 eftersom det 

var mer unikt i jämförelse med andra produkter på marknaden och jämfört med hjälpmedel som 

förskrivs idag. I egenskap som förälder valde deltagaren även detta koncept, då hanteringen av en stor 

mängd saker underlättades. 

Positiv egenskap för alla koncepten är att användarna själva väljer vad som ska taggas. Detta gäller 

även sensorernas placering, främst i koncept 1. Friheten kan däremot även ha en negativ sida, 

eftersom vissa personer med NPF kan ha svårt med att avgöra vilka saker som ska prioriteras. En tjänst 

kan erbjudas vid försäljning av produkterna där användaren får hjälp med att sätta upp systemet och 

komma igång med användningen. På så sätt kan även rutiner lättare hållas. 

Valet mellan de tunna taggarna som används i koncept 1 och de tjocka som används i koncept 2 och 3 

var svårt. De tunna taggarnas smidighet, ”gemfunktion” och att klistermärkena kunde sättas på många 

olika ytor verkade uppskattat. Däremot var funktionen att kunna hitta saker med hjälp av ljud så pass 

fördelaktig att den ansågs en aning bättre, trots den mer otympliga formen. De intervjuade ansåg att 

det inte skulle vara något större problem att de var lite tjockare och svårare att fästa på saker. Ett 

förbättringsförslag på de tjockare taggarna var att integrera en fästningsanordning på ena taggens 

sida så att man kan klämma fast den på saker, likt ett gem eller hårnål. 

För att lättare kunna hitta mobilen föreslogs integrerade taggar i mobiltelefoner. Då skulle taggen inte 

behöva fästas på mobilen och genom mobilens egna högtalare kunna låta för att man ska kunna hitta 

den. Detta måste dock styras från en annan persons mobil eller genom en terminal som i koncept 2. I 

koncept 3 skulle även ljudet på alla saker som fattas kunna sättas igång genom att trycka på sensorn. 

För att hitta sakerna med tagg kom förslaget upp på att låta alla taggar som är borttappade kan låta 

samtidigt och att det går att stänga av ljudet på taggarna allt eftersom de hittas. De kan också låta en i 

taget, men det viktigaste var att bara behöva trycka en gång för att få hjälp att hitta borttappade saker. 

Om ljudet kan stängas av direkt på taggen behöver dessutom användaren inte lägga tillbaka vid 

sensorn på koncept 2, utan kan ta vad som behövs och gå hemifrån direkt. 

Det var i intervjuerna blandade åsikter kring ikoner och bilder. En deltagare ansåg att det var viktigt att 

ikonerna var enkla och få. Att få möjligheten att ta egna bilder på sina jackor och väskor i koncept 1 

skulle innebära att för mycket tid och koncentration lades på att ta bilder. ”Det var lite för roligt och 

samtidigt onödigt”. Samma deltagare föreslog att de ikoner som används inom arbetsterapin idag för 

personer med NPF skulle användas, eftersom det då fanns en stark igenkänningsfaktor. En annan 

deltagare lyfte istället fram att bilder som tas på sina egna jackor och väskor underlättar 

kommunikationen i familjen, eftersom olika personer kan välja olika termer och förklaringar på samma 

föremål. Om standardiserade ikoner användes var det då bra om det finns olika bilder för samma typ 

av föremål för att lättare kunna särskilja olika föremål av samma kategori, exempelvis olika jackor. 

Oavsett om ikoner eller kamerabilder används efterfrågas färgkodning för de fall användaren 
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exempelvis har flera jackor. Att ha olika färger för olika personer i familjen, både fysiskt på taggarna 

och digitalt i gränssnittet ansågs som en fördel i en familj för att kunna särskilja vems sak det är och på 

så vis hjälpa varandra. Att personifiera taggarna var också en möjlighet och då speciellt för koncept 3. 

Andra förbättringsmöjligheter användarna identifierade hos koncept 3 var att förändra gränssnittet i 

appen så att användaren lättare kan se vilka saker som är med eller inte. Detta kunde göras med att 

det istället för text är ikoner av de saker som ska med och det blir ”nedsläckta” då dem är med. Att 

använda både färg och form samtidigt för att belysa status skulle öka tydligheten mycket. 

En av de intervjuade användarna efterfrågade mer spel i koncepten. Exempelvis kunde koncept 2 

förbättras genom att göra interaktionen till en tävling mellan familjemedlemmarna. Spel som ger 

belöningar genom användning, exempelvis genom att man samlar poäng, låser upp nya möjligheter, 

ökar svårighetsgraden eller liknande skulle öka motivationen och göra interaktionen roligare. 

De insikter från konceptutvärderingen som användes i insiktssammanställningen var följande: 

 Bilder som stöd för att förklara och diskutera kan vara mycket givande att använda.  

 Det finns svårigheter med att hitta deltagare och det finns risk för bortfall nära inpå 

mötestillfället, då många med NPF har en mycket belastad vardag och mötestillfället kan 

innebära mycket oro och stress för vissa. 

 Det är lättare att få deltagare till intervjuer där designern åker till den intervjuade. 

7.5 KONCEPTVAL 
Utifrån kommentarerna från konceptutvärderingen kunde koncepten jämföras mot varandra med mer 

information än tidigare. För att göra ett konceptval mellan dem gjordes först en Concept scoring. 

Scoringen gjordes separat för varje typ av krav. Scoringen byggde på Ulrich och Eppingers (2012) 

beskrivning av metoden frånsett att kraven var uppdelade i ska-, bör- och kan-krav och att kravens 

viktning var på en skala 1 till 5 istället för i procent då den viktningen var densamma som användes i 

kravspecifikationen. Utvärderingsmatrisen delades in i tre matriser, en för varje typ av krav. De ifyllda 

matriserna kan ses i Bilaga 8. och resultatet i . Resultatet visar på att koncept 2 uppfyllde ska-kraven 

bäst, även om samtliga koncept uppfyllde alla ska-krav. Av bör-kraven var det istället koncept 1 och 

koncept 3 som fick högst poäng, likaså för kan-kraven. Procentuellt låg koncepten för nära varandra 

för att en korrekt slutsats skulle ha kunnat dras. 

Tabell 9. Resultatet visar på att koncept 2 uppfyllde ska-kraven bäst, även om samtliga koncept 

uppfyllde alla ska-krav. Av bör-kraven var det istället koncept 1 och koncept 3 som fick högst poäng, 

likaså för kan-kraven. Procentuellt låg koncepten för nära varandra för att en korrekt slutsats skulle ha 

kunnat dras. 

Tabell 9. Scoring av koncepten sorterat efter typ av krav . 

Typ av krav Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3  

Ska 79 117 93 

Bör 102 71 107 

Kan 7 2 7 
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För att komplettera scoringen gjordes en ytterligare värderingsmatris genom att sätta ett värde på hur 

stor nytta koncepten har i varje scenario kopplade till personafamiljerna. Nyttan sattes på en skala 1 till 

3 där 3 innebar störst nytta och bestämdes genom diskussion. Detta gjordes för att utröna vilket 

koncept som skulle kunna gagna flest personer och situationer. Värderingsmatrisen kan ses i Tabell 10. 

Tabell 10. Värderingsmatris mot scenarion. 

Scenario Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Karin och Peter 

Att ta sig ut genom dörren en måndagsmorgon. 

2 1 3 

Maria och Johan 

Att få med sig rätt saker till ett speciellt tillfälle. 

3 2 3 

Cassandra 

Att komma i tid till ett möte. 

2 3 2 

Summering 7 6 8 

 

I Karin och Peters scenario skulle koncept 1 hjälpa familjen att packa ned rätt saker, men inte att de 

nödvändigtvis blir nedpackade. Konceptet skulle också hjälpa familjen att hitta sakerna i stöket. 

Koncept 2 hjälper dem enbart med att få med de saker som de har taggat som viktigt. Koncept 3 

skulle också hjälpa till med att få med de taggade sakerna men även att påminna om att jackan ska 

med och att barnets leksakstraktor ska med. 

I Maria och Johans scenario hjälper koncept 1 familjen att packa och hitta sakerna i allt stök. Koncept 1 

är bättre för det här scenariot än det föregående, eftersom det är fler saker som ska packas ned. 

Koncept 2 skulle även här hjälpa till med att få med sig det som markerats som viktigt. Koncept 3 

skulle hjälpa dem att få med rätt saker, eftersom de redan i förväg skulle ha gjort en lista för den här 

typen av tillfällen samt fått indikationer på att presenten och tandborsten inte kommit med. 

I Cassandras scenario skulle koncept 1 fungera bra om det fanns en knapp som gör att enbart de 

viktigaste sakerna blir synliga. Koncept 2 skulle hjälpa till med att i sista minuten bara kunna ta 

nycklarna och busskortet från sin dedikerade plats. Koncept 3 skulle kunna ge påminnelser under 

dagen genom att knappen lyser.  

Samma typ av värderingsmatris användes även för att utforska nyttan för varje enskild persona, 

oberoende av en specifik situation, för att se hur väl koncepten passar personorna och deras 

problematik i stort. Resultatet kan ses i Tabell 11. 

Tabell 11. Värderingsmatris mot personor. 

Persona Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Karin 2 själv, 3 om Karin och 

Peter använder 

konceptet gemensamt 

1 3 

Peter 1 själv, 3 om Karin och 

Peter använder 

konceptet gemensamt 

2 själv, 3 för att 

samordna familjen 

3 

Maria 1 2 3 

Johan 1 2 1 

Cassandra 1 3 2 

Summa 6 - 9 10 - 11 12 

 

Koncept 1 är bra för Karin och Peter om de kan använda den tillsammans för att lättare hålla koll på 

varandra och veta om allt är nedpackat i exempelvis barnets väska, men konceptet hjälper dem inte 
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lika mycket om de använder det var för sig. Konceptet är dock lite bättre för Karin än för Peter. 

Koncept 2 skulle hjälpa Karin att skapa rutiner med vart hon lägger exempelvis sina nycklar, men det 

finns en stor risk att hon inte skulle upprätthålla det. Det är mer troligt att hon enbart skulle använda 

funktionen att söka efter nycklarna, men fortfarande lägga dem på andra platser. Peter har inte 

problem med att upprätthålla rutiner och förbereder gärna vad som ska med kvällen innan, därmed 

ger konceptet inte honom någon större nytta. Däremot skulle han kunna få lättare att hjälpa de andra i 

familjen och därmed få viss avbelastning. Koncept 3 skulle hjälpa dem båda eftersom det skulle 

påminna dem om att det är någonting speciellt som borde tas med för dagen, samtidigt som det finns 

funktioner som stödjer att allt som är viktigt, det som är taggat, faktiskt kommer med. 

Koncept 1 skulle hjälpa Maria och Johan att få en översikt över var sakerna är, men om någonting 

saknas och inte ligger i närheten av någon sensor fås ingen hjälp med att hitta den saken. Konceptet 

hjälper dem inte heller att skapa ordning. För att konceptet ska fungera för dem skulle det behövas 

väldigt många sensorer och därmed bli för dyrt. Koncept 2 skulle hjälpa dem att få ordning på var 

plånbok, nycklar och mobil hamnar och de skulle underlätta skapandet av en rutin, men liksom för 

Karin kan de få svårt med att upprätthålla rutinen. Koncept 3 skulle hjälpa Maria med att känna mer 

kontroll över situationer då hon ska iväg någonstans genom att hon kan stämma av att hon fått med 

allt som ska med och kan bli påmind om att det är någonting som ska med. För Johan är konceptet 

inte lika bra eftersom hans problematik ligger mer i att komma igång med saker som ska utföras 

snarare än att komma ihåg att ta med sig fysiska saker. 

Koncept 1 är inte till så stor nytta för Cassandra då hon förmodligen har flera olika väskor, jackor och 

liknande till följd av hennes impulsivitet och då skulle hon behöva flytta på sensorer eller köpa många 

sensorer. Koncept 2 skulle hjälpa henne att skapa rutiner med var hon lägger nycklar etc. Det finns en 

större chans att hon skulle upprätthålla rutinen eftersom det är ett större behov hos henne än hos de 

andra. Koncept 3 skulle hjälpa henne med påminnelser om att hon ska iväg på möten med såväl 

myndigheter som vänner och om hon då behöver ha med någonting speciellt. 

7.5.1 RESULTAT AV KONCEPTVALET 
Utifrån de olika konceptvalsmatriserna valdes koncept 3 att arbetas vidare med då det ansågs ha 

generellt högst betyg i samtliga tre metoder. Beslut togs att konceptet skulle få en mer 

familjerelaterad inriktning för att fånga upp de positiva aspekterna från de bortvalda koncepten. 
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8 DETALJDESIGN 
Utifrån konceptvalet valdes koncept 3 att arbeta vidare med. Det här kapitlet beskriver hur konceptet 

vidareutvecklades. 

8.1 ANVÄNDNINGSSÄTT  
För att utveckla användningssättet i det valda konceptet diskuterades, utvärderades och modifierades 

konceptet utifrån konceptutvärderingen och konceptvalet. Det förslag på gränssnitt som tagits fram i 

konceptspecificeringen vidarearbetades genom att först skissa enskilt på olika detaljförslag och sedan 

med hjälp av whiteboards arbeta fram ett förslag. De huvudsakliga bristerna som diskuterades och hur 

de tillslut löstes presenteras i Tabell 12, därefter beskrivs de mer ingående. 

Tabell 12. Brister och lösningar på valt koncept. 

Brister Lösning 

Är det för mycket att hålla reda på 

med tre olika indikatorer? 

Ta bort delen som kopplar mot Facebook och Google 

calender och göra konceptet mer aktivitetsbaserat. 

Hur anpassas konceptet för någon som 

inte hanterar mobiltelefoner? 

Se till att mobilen inte är en central del av användningen 

och se till så att någon annan kan lägga in en packlista, så 

att interaktion enbart sker med sensor och tagg. En 

display för aktiviteter läggs till på sensorn. 

Vad händer om användaren inte ser 

ljussignalen? 

En sensor vid dörren, dörrsensor, lades till som ska ge 

användaren ett meddelande om att någonting saknas.  

Kommer sensorn börja lysa eller låta 

även om användaren inte är hemma? 

Det bör gå att stänga av ljuset på sensorn. 

Bör det gå att ha sensorn på kroppen? Ingen åtgärd gjordes, eftersom det blir svårt för sensorn 

att läsa av vad som är medpackat.  

Går det att stänga av ljudet på 

taggarna? 

Det ska gå att stänga av ljudet på taggarna och det börjar 

inte låta alla på samma gång. 

Hur undviks att användaren glömmer 

sensorn till följd av byte av jacka/väska 

eller liknande? 

En lösning har inte identifierats. Sensorn går dock att flytta 

mellan föremål. 

Kan mer bildstöd läggas till? Mer bildstöd har lagts till för aktiviteter. 

Kan mer färgkodning läggas till? Färgkodningen har anpassats så att varje familjemedlem 

har en varsin färg. 

 

Systemets komplexitet drogs ned genom att ta bort delen som kopplade direkt mot kalendrar och 

facebook. Användaren skulle göra en lista för varje typ av aktivitet och om det exempelvis kom upp ett 

event på facebook skulle en lista för vad som skulle med till eventet automatiskt genereras. Det skulle 

dock ha krävt att användaren lägger till många aktiviteter och kan särskilja på vad som ska med till 

vilket event, alternativt ett smart system som kan avgöra att exempelvis en maskeradfest kan innebära 

födelsedagsfest etc. Att användaren själv skulle få avgöra vad olika event skulle klassas som ansågs 

stökigt.  

Istället för att ta in information från kalendrar i appen, så kan information från appen läggas till i 

befintliga kalendrar. Aktiviteterna läggs då istället in manuellt med tillhörande packlistor, på så vis kan 

användaren fortare se att det är en aktivitet under dagen. Aktiviteterna med packlistor kan skapas av 

andra än primäranvändaren, exempelvis arbetsterapeuter.  

För att slippa använda appen lades en display till i sensorn. Displayen är tänkt enbart till aktiviteterna 

för att kunna visa packlistan direkt i sensorn. Att kunna ställa in appen för sitt barn och låta barnet bara 

interagerar sensorn och taggarna är också någonting som framkom som önskemål ur utvärderingen 

med användare.  
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En ytterligare enhet lades till konceptet, dörrsensorn, med funktionen att säkerställa att användaren får 

ett meddelande om att någonting är glömt även om användaren inte har sett sensorn. Dörrsensorn 

kan placeras i närheten av ytterdörren eller i hallen, men användaren kan sätta upp den på andra 

ställen om det önskas. 

Sensorns ljussignal bör gå att stänga av om användaren har tappat bort någonting utanför hemmet 

och inte vill att sensorn ska lysa och dra till sig uppmärksamhet.  

Att ha sensorn på kroppen är fördelaktigt för att inte tappa bort den, men hur sensorn ska läsa av 

taggarna på de viktiga sakerna blir då svårare. Det skulle kunna lösas med att ytterligare en sensor 

läggs i den väska eller ficka där allt läggs som ska med. Att lägga till ytterligare en sensor gör dock 

systemet mer komplext. Nyttan av ytterligare en sensor i förhållande till den extra komplexiteten 

gjorde att det förslaget inte antogs. 

Ett förslag som en användare gav i utvärderingen var att taggarnas ljud skulle kunna stängas av på 

taggarna. Förslaget bestod av att alla taggar skulle låta då knappen på sensorn trycks in och succesivt 

kunna stängas av allteftersom de hittades. Förslaget antogs delvis, men för att det inte ska bli för 

stressande och för mycket ljud beslutades att det ska gå att stänga av ljudet på taggen, men att alla 

inte ska börja låta på en gång.  

Ett annat problem som togs upp i utvärderingen var problemet med att sensorn glöms av om 

användaren ofta byter jacka/väska kvarstår. Konceptet i sig är uppbyggt på att användaren sätter 

sensorn där den är synlig och på föremål, såsom den väska, som alltid ska med. Av de som har 

problem med att få med sig rätt saker är det vanligt att en sådan dedikerad väska eller plats används i 

första läget.  

I utvärderingen efterfrågades mer bildstöd. För att förtydliga vad det är för aktivitet och för att 

använda mer bildstöd har en ikon för varje aktivitet lagts till. I packningslistan för varje aktivitet har inte 

ikoner lagts till då det kan vara missvisande med ikoner på saker, exempelvis om två tröjor ska med. 

Dessutom skulle det innebära ett väldigt stort bibliotek av ikoner. Att använda färgkodning var också 

någonting som eftersöktes hos användarna och styrks i 2.2, därför har färgkodning lagts till så att alla i 

familjen har en egen färg på såväl gränssnittet som på sensorerna.  

8.1.1 RESULTAT AV ANVÄNDNINGSSÄTT 
För att beskriva användningssättet togs ett walkthrough-scenario fram på det sätt som beskriv av 

Pruitt & Adler (2006). Scenariot visualiserades som storyboards, se Bilaga 9. Storyboardsen lades upp 

utifrån hur Haesen, et al. (2010) beskriver metoden. Post-its användes för att lättare kunna ändra 

storyboardsen. 

Ett exempel på gränssnittet i appen visualiseras i Figur 11, mer detaljerat över gränssnittets olika vyer 

och funktioner framgår i 8. Användningstest. 

Det finns tre vyer i gränssnittet som visar månad, vecka eller dag. Byte mellan vyer sker med hjälp av 

den menyknapp som finns uppe i högra hörnet. Alla vyer är zebrarandiga för att öka läsbarheten och 

söndag är röd för att det är en röd dag. Användarna visas med bild och text och deras aktiviteter med 

samma färg som är runt deras profilbild. I månadsvyn kan inte ikonerna för varje aktivitet ses för att 

det blir för litet. Den mörka raden högts upp och längs ned är en platshållare för knappar i mobilens 

operativsystem och är inte avgörande för användningen av appen.  
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8.2 FORMSPRÅK  
För att ta fram ett förslag på design hos sensorn skissades flera förslag upp, se Figur 12, där olika 

former, färger och dess kombinationer undersöktes. Målet var att skapa någonting som uppfattades 

som vänligt, men inte som ett hjälpmedel. De image-boards som gjorts i formspråksanalysen användes 

som stöd i detta.  

 

 

Figur 12. Skisser av detaljförslag på sensorn.  

Figur 11. Exempel ur gränssnittet för appen.  
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8.2.1 RESULTAT AV FORMSPRÅK 
Den design som valdes ses i Figur 13. Eftersom färgerna inte ska indikera rätt eller fel men ändå ge en 

varning valdes en orange färg som varningsfärg på den nedre knappen och blå på den övre. Orange är 

mer alarmerande än blått och används på knappen som indikerar att något av det viktigaste saknas. 

Ljusslingan som ligger runt kanten av sensorn indikerar vems sensor det är. 

Efter diskussioner kring pris och jämförelser mot vad displayer och bluetooth-enheter kostar valdes 

displayen bort. Istället lades ljudfunktioner till, så att det som skulle visats på skärmen istället kan 

berättas direkt av sensorn. Alternativet är att titta i appen direkt. Att inte ha med displayen förändrade 

utseendet och ett slutgiltigt utseende togs fram utifrån de båda skisserna i Figur 13 och resulterade i 

Figur 14 istället för lysdioder runt sensor har ett band sats runt som lätt kan bytas ut av användaren. 

Istället för två knappar i färg blev det två knappar som lyser i olika färger då det ska indikera att 

någonting saknas. Sensorn är 5 x 3,5 x 1,5 cm.

 

Figur 14. Vald design på sensor.  

 

Figur 13. TV: Det första valet av design på sensorn. TH: inspiration till design för sensor utan display.  
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9 ANVÄNDNINGSTEST 
För att utvärdera konceptet genomfördes användningstester med intervjuer. Genomförandet och 

resultatet av dessa samt de förbättringar som gjorts utifrån resultatet beskrivs i det här kapitlet.  

9.1 DELTAGARE 
De som deltog i användningstestet var följande: 

 Förälder utan diagnos. 

 Förälder diagnosticerad ADHD. 

 Förälder under utredning för diagnos. 

 Arbetsterapeut med erfarenhet av barn med ADHD och AST, förälder. 

 Arbetsterapeut med erfarenhet av målgruppen. 

9.2 GENOMFÖRANDE 
Användningstester utfördes utifrån de rekommendationer som ges av Osvalder, et al. (2010). 

Konceptet i sin helhet presenterades med hjälp av enkla prototyper av lera, skisser på sensorns 

utseende och storyboards för hur interaktionen med den fysiska produkten sker, se Bilaga 9. Därefter 

fick testdeltagarna använda appen genom att peka eller trycka på olika delar av en pappersprototyp 

för att utföra ett antal uppgifter som visades skriftligt för testdeltagaren medan testsdeltagaren 

berättade högt sin lösningsgång. Uppgifterna var följande: 

Uppgift 1.  Byt från veckovy till månadsvy. 

Uppgift 2. Låtsas att du är Kim. Du ska lägga in en ny aktivitet. Skapa en ny aktivitet för Resa, du 

kommer vilja ha med dig necessär, kläder och handduk. Lägg in aktiviteten Resa till 

den 21 april. 

Uppgift 3. Du vill ändra standardpacklistan i Resa. Ta bort handdukar från packlistan. 

Uppgift 4. Det är onsdag kväll och du har påbörjat din packning. Hitintills har du lagt ned en 

necessär i väskan. Bocka av den artikeln i den inlagda aktiviteten. 

Uppgift 5. Skapa en ny användare med färgen mörkgrön och lägg till en sensor till användaren. 

 

Figur 15 till Figur 19 beskriver hur de olika uppgifterna var tänkta att göras. 

 

Figur 15. Uppgift 1 – Byt från veckovy till månadsvy. 
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Figur 16. Uppgift 2 – Skapa en ny aktivitet, fyll i en packlista och lägg in aktiviteten till den 21 april.  
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Figur 17. Uppgift 3 – Ändra standardpacklistan i Resa. Ta bort handdukar från packlistan. 

 

 

Figur 18. Uppgift 4 – Bocka av en artikel i den inlagda aktiviteten. 
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Figur 19. Uppgift 5 – Skapa en ny användare. 

Alla testdeltagare fick utföra uppgifterna förutom den första arbetsterapeuten. För denna deltagare 

visades användargränssnittet med en genomgång av hur uppgifterna var tänkta att lösas istället för att 

låta deltagaren själv lösa uppgifterna. Appens funktioner visades då steg för steg med en diskussion 

kring varje steg. Angreppssättet valdes för att få fram information som var mer kopplad till hur 

målgruppen skulle angripa gränssnittet snarare än testdeltagarens egna angreppssätt. En annan 

deltagare var också arbetsterapeut men den deltagaren fick till skillnad från den första istället testa 

användningen. Tanken var att deltagaren lättare skulle uppmärksamma detaljer som skulle kunna bli 

problematiskt för sig själv eller målgruppen genom att själv gå igenom uppgifterna. Under testet 

fördes anteckningar kring vad som sades, vilka fel som uppkom samt eventuell återhämtning av felen. 

Testet med pappersprototypen efterföljdes av en SUS-enkät enligt beskrivning av Brooke (1996) som 

översatts till svenska och delvis omformulerats för att inkludera både app och fysisk produkt, se Bilaga 

10. Därefter hölls en ostrukturerad intervju kring deltagarens åsikter om konceptet.  

Under intervjun diskuterades systemets och komponenternas funktioner, vyerna, 

påminnelsesignalerna, utseende på appen, sensorn och taggarna samt vilket pris som de skulle vara 

villiga att betala för ett startpaket. Dessutom jämförde några testdeltagare produktkonceptet med 

befintliga hjälpmedel och gav förslag på andra användningsområden. 

9.3 RESULTAT 
Utfallet av användningstestet visade på att den svåraste uppgiften var att lägga in en aktivitet till en 

viss dag. Det berodde på att det inte fanns tillräckligt många ledtrådar i appen som visade möjligheten 

att klicka och dra in aktiviteter. För att underlätta det steget föreslogs det att det kunde stå att 

handlingen skulle utföras på det sättet. De flesta testade att lägga till en aktivitet till dagen genom att 

först klicka på den dag som aktiviteten skulle läggas in på. Den näst vanligaste handlingen var att 

trycka på ikonen till den standardaktivitet som skulle läggas in, vilket öppnar redigering av den 

standardaktiviteten. 

Den uppgift som var näst svårast att utföra var att byta från månadsvy till veckovy. Enligt en deltagare 

ansågs ikonen för vyväljaren missvisande, då denne tolkade det mer som en meny och förväntade sig 

andra funktioner och knappar i den menyn. Två deltagare tryckte direkt på veckan istället för 

vyväljaren. Eftersom det ansågs rimligt att användaren skulle kunna komma till veckovyn genom att 

trycka på veckan visades detta som rätt handling för testdeltagaren men antecknades som ett fel för 

att den funktionen skulle inkluderas i vidareutvecklingen av appen. Den arbetsterapeut som testade 

appen tolkade även månadsvyn som en veckovy och ansåg därför att uppgiften var avslutad innan den 
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var det, detta var troligtvis på grund av vanan att arbeta med veckovyer för personer med AST där 

dagarna läggs på horisontell linje. Av detta drogs slutsatsen att månadsvyn inte var tillräckligt tydlig i 

sin utformning. 

Konceptet fick höga SUS-värden av enligt svaren i SUS-enkäten, vilket kan ses i Tabell 13. Enkäten 

utfördes av endast tre testdeltagare, eftersom den ena arbetsterapeuten inte själv utförde uppgifterna 

och en annan av testdeltagarna hade ont om tid för användningstest och intervju. Enligt 

betygsättningen presenterad av Sauro & Lewis (2012) fick konceptet av deltagare 3 betyg A, av 

deltagare 4 betyg A+ och deltagare 4 betyg A-. Medelvärdet var 85, vilket innebär betyget A+, vilket 

innebär att konceptet har en hög användbarhet. 

Tabell 13. SUS-värden från användningstest.  

 

Enligt enkätsvaren fanns det starkt skilda åsikter mellan testdeltagarna kring ifall de skulle använda 

konceptet ofta. Den deltagare som troligtvis inte skulle använda appen berättade däremot senare att 

produkten skulle användas om deltagaren hade fler barn i familjen eller av andra anledningar behövde 

ha överblick på flera personers packning eller aktiviteter. Produktkonceptet fick överlag ett gott 

omdöme i enkäten. För att höja omdömet kunde komplexiteten sänkas och interaktionen förbättras så 

att användarna inte behövde lära sig lika många saker för att hantera systemet och för att de ska 

känna sig mer självsäkra när de använder det.  

En sammanfattning av de problem, förbättringsförslag, positiva egenskaper och övriga kommentarer 

som belystes under intervjuerna presenteras nedan. 

Det som behövdes förbättras i produktkonceptet var att: 

 Förtydliga tillgängliga funktioner, speciellt funktionen lägga in aktiviteter till en dag genom att 

dra in dem. 

 Ändra och förtydliga ikonen för vyväljare. 

 Minska antalet vyer eller sammanfoga vyer. 

 Förtydliga skillnaden mellan standardpacklista och dagens packlista. 

 Förtydliga månadsvyn så att den inte misstas för att vara en veckovy. 

 Förtydliga vissa ikoners betydelse med text. 

Det som önskas tilläggas i produktkonceptet var att: 

 Skapa möjlighet att upprepa en aktivitet med alternativ för hur länge och ofta. 

 Ändra veckovyn till startvy. 

 Se till så att användaren själv kan spela in rösten som används till den audiella påminnelsen. 

 Lägga till vibration som påminnelsesignal. 

 Göra taggarna mindre. 

 Använda den internationellt standardiserade färgkodningen för veckodagar som används i 

scheman för personer med AST.  
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Det som var bra med produktkonceptet i den form det presenterades var att: 

 Produktkonceptet uppfyller sitt huvudsyfte väl och har inte för många funktioner. 

 Användaren kan ställa in om påminnelsen ska vara audiell eller visuell. 

 Den audiella påminnelsen med en röst som berättar vad som saknas finns tillgänglig. 

 De olika personerna och deras aktiviteter är färgkodade. 

 Miljön är bekant från andra kalenderappar. 

 Produktkonceptet är enklare och billigare än appen Handi, som har en liknande 

kalenderfunktion. 

 Personer med NPF som har svårt att hantera mobiltelefoner kan få hjälp av arbetsterapeut 

med hantering av aktiviteter. 

 Föräldrar kan lägga in aktiviteter till sina barn och barnen kan då använda produkten utan 

hantering av mobiltelefon. 

 Produktkonceptet kan användas i många olika sammanhang, både privat och professionellt. 

Övriga kommentarer som uppkom under intervjutillfället var att: 

 Veckovyn var den vy som skulle användas mest, men månadsvyn var bra att ha kvar då vissa 

behöver översikt över månaden. 

 Utseendet på både appen och de fysiska komponenterna upplevdes som praktiska, 

grundläggande och avskalade. De kan byggas ut med fler attribut eller få en mer 

uppseendeväckande utformning. 

 Det finns potential för att möjliggöra personlig anpassning med färg och mönster på de 

fysiska komponenterna. 

 500 kr är ett rimligt pris för ett startpaket på två sensorer, tre taggar per sensor och tillgång till 

app, men lägre pris var att föredra. 

En mer detaljerad beskrivning av användningstestets resultat kan ses i Bilaga 11. 

Det som behövdes förbättras utifrån användningstesterna genomfördes. Av det som önskades 

tilläggas i produktkonceptet genomfördes allt förutom möjligheten att upprepa en aktivitet. Att 

upprepa en aktivitet hamnade istället under framtida förbättringsmöjligheter. De fysiska delarnas 

former och det estetiska uttrycket diskuterades och förslag på modifikationer skissades upp. Utifrån 

det gavs de fysiska delarna mer attityd genom att förändra formerna till mer kantiga och genom att 

göra banden, som sensorer och taggar hänger i, mer personliga med textilier.  

De insikter som användes i insiktssammanställningen som förvärvades i användningstestet var att: 

 Prototyper bör vara så verklighetstrogna och detaljerade som möjligt. 

 Om det inte finns möjlighet till detaljerade prototyper kan andra bilder användas som stöd för 

att förklara funktion och utseende. 

 Det är en stor fördel att uppgifter ges en i taget för att kunna hålla fokus. 
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10 RESULTAT 
I det här kapitlet presenteras resultatet. Först presenteras det produktkoncept som tagits fram och 

därefter insiktssammanställningen.  

10.1 PRODUKTKONCEPT 
Produktkonceptet hjälper användaren att få med sig det som användaren behöver varje dag, men 

hjälper också till att påminna om det är en aktivitet under dagen som det behövs saker till.  

Produktkonceptet består av en väggsensor, taggar, sensorer, se Figur 20, och en app som 

kommunicerar med varandra.  

Varje familjemedlem har en varsin sensor som sätts på de väskor som används ofta av 

familjemedlemmarna. Taggarna sätts på de saker som ska tas med varje dag. Sensorerna känner av 

närheten till taggarna och meddelar om någon av dem saknas. Sensorerna har också kontakt med en 

app där alla familjemedlemmar kan lägga in aktiviteter med tillhörande packlistor i en kalender, vilket 

hjälper till att påminna om ifall saker som inte har taggar inte har blivit nedpackat för dagen. På 

sensorns framsida finns två knappar som kan avge ljus i varsin färg, den övre i orange och den undre i 

blått. Den övre knappens ljus signalerar att en eller flera saker i packlistan inte är avbockat i appen och 

den undre visar att en eller flera av de tillhörande taggarna inte är i väskan. Genom att trycka på den 

övre knappen får användaren ett meddelande om vad från packlistan som saknas och genom att 

trycka på den nedre får användaren reda på vilket föremål med tagg som saknas samtidigt som det 

avges en ljus och ljussignal från den eller de taggar som saknas. Sensorn har inbyggda högtalare för 

att kunna ge audiella påminnelser. Interaktionen med appen behöver inte skötas av samma person 

som ska interagera med sensorn, utan det kan skötas av exempelvis en arbetsterapeut. För att då 

kunna bocka av saker som är nedpackade trycker användaren på knappen och håller in den i tre 

sekunder, vilket gör att allt bockas av.  

Väggsensorn sätts på väggen bredvid ytterdörren, så när någon sensor passerar väggsensorn kommer 

användaren få en extra påminnelse ifall någon sak, från packlistan eller med tagg, inte är med i väskan. 

Påminnelsen kan antingen komma som ett meddelande i mobilen, som ett ljudmeddelande eller som 

ett röstmeddelande med användaren egen röst eller en programmerad röst. Med hjälp av sensorn kan 

användaren även snabbt få reda på vad som saknas i väskan och starta en ljud- och ljussignal från den 

saknade taggen. Användaren ska själv kunna bestämma om båda typerna av meddelande behövs eller 

bara ena. Genom att använda olika typer av sätt för produkterna att meddela och påminna så kan 

användaren själv välja vad som passar just hen   

Figur 20. Produktkonceptet, från vänster: väggsensor, tagg, sensor.  
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Hur användaren interagerar med systemet beskrivs av storyboarden i Figur 21 och Figur 22.

 

Figur 21. Användarens interaktion med sensor för de saker som ska vara i väskan. 

 

Figur 22. Användarens interaktion med sensor och app för sakerna som är kopplade till aktiviteter. 
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För att visualisera hur interaktionen med appen går till har en del av appens gränssnitt tagits fram och 

visualiseras med storyboards. Alla familjemedlemmar är färgkodade och veckodagarna är färgkodade 

efter de internationella riktlinjer som finns för AST. Varje familjemedlem symboliseras med såväl namn 

som bild. I den mån det har varit möjligt har både ikoner och text används. Gränssnittets funktioner 

beskrivs av Figur 23 till Figur 26, ordningen på figurerna har inget att göra med deras användning.  

Genom att trycka på symbolen ”ny person” kan en ny användare skapas, se Figur 23. Det går att lägga 

till namn, foto och färg på ringen runt sin profilbild till sin profil. Det är även utifrån den sidan som 

sensorn kopplas mot appen. Tanken är att då användaren trycker på ”lägg till sensor” så kommer det 

komma upp en filmguide som beskriver hur det ska göras. För att ändra den personliga profilen går 

man in på kugghjulssymbolen bredvid sin profilbild, se Figur 24. 

 

 

Figur 23. Gränssnitt – Att lägga in en ny person.  
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Hur en aktivitet läggs in visas av Figur 24. För att tillåta flera användningssätt går det att lägga in en 

aktivitet genom att antingen i sin personliga uppsättning av aktiviteter dra in en aktivitet till en dag 

eller att trycka på dagen aktiviteten ska läggas in och därefter välja aktivitet.  

 

 

 

Figur 24. Gränssnitt  – Två typer av sätt att lägga in en aktivitet . 
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Det finns en veckovy och en månadsvy, se Figur 25. Veckofärgerna förtydligar dagarna. För att 

tydliggöra att månadvyn inte är en veckovy har veckan skrivits ut i vänstra marginalen.  Ändra vy görs 

genom att trycka på vysymbolen i det övre högra hörnet. Ett öga som symbol valdes för att 

symbolisera seende. Veckodagarna är utskrivna i sin helhet med de tre första bokstäverna i fet stil. 

 

Figur 25. Gränssnitt  – Att byta vy. 

Att ändra en aktivitet eller att bocka av packlistan görs genom att trycka på aktiviteten. Även aktiviteter 

som inte är inlagda kan ändras genom att trycka på dem. Om knappen som lyser blå på sensorn trycks 

in är det den högra vyn i Figur 26 som visas i den mobila enheten.  

 

Figur 26. Gränssnitt  – Att bocka av en aktivitet.  
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10.1.1 TEKNIKEN 
De fysiska komponenterna kan exempelvis använda sig av energisnål blåtandsteknik, Bluetooth low 

energy, BLE, för att kommunicera med varandra. Taggarna och väggsensorn kan då vara av typen 

beacons, och meddela sin position till sensorn. Med hjälp av BLE kan sensorn avläsa ett ungefärligt 

avstånd till taggarna och väggsensorn och kan sätta upp närhetsgränser till dem, se Figur 27. 

 

Figur 27. Sensorns gränser för avstånd till väggsensor och taggar.  

När en tagg befinner sig mycket nära sensorn kommer sensorn att klassa taggen som att den är i 

väskan. Om en tagg är utanför den gränsen anses den istället vara utanför väskan och då kommer 

sensorn varna användaren. Taggen och sensorn har fortfarande kommunikation via BLE, vilket gör att 

sensorn kan skicka en uppmaning till taggen att avge ljud- och ljussignaler. När taggen har förflyttats 

innanför gränsen kommer sensorn sluta påminna om taggen. 

Den andra avgränsningen är avsedd för dörrsensorn, där dörrsensorn anses vara antingen nära väskan 

eller inte nära väskan. När dörrsensorn är nära väskan kommer sensorn dra slutsatsen att väskan är på 

väg ut genom dörren, vilket direkt sätter igång den extra påminnelsen. 

Sensorn har även trådlös uppkoppling till en molntjänst via internet, där den ständigt delar 

information med appen.   
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10.1.2 TAGGEN 
Taggens utseende visualiseras av Figur 28 och Figur 29. Taggen har en diameter på 3,5 cm och en 

tjocklek på 1 cm.  Diameterns storlek gör att det är en minskad kvävningsrisk hos små barn enligt 

konsumentverkets rekommendationer, då den inte kan få plats i en så kallad smådelscylinder med 

diametern 3,2 cm (Konsumentverket, 2010). På taggens framsida sitter en knapp som kan avge ljus. 

Taggen har även inbyggda högtalare, vars ljudsignal stängs av genom att trycka på knappen. 

Knappens ljus slocknar samtidigt som ljudet stängs av. 

 

Figur 28. Tagg 

Taggen har ett färgat elastiskt band fastmonterat i delningslinjen mellan fram- och baksidan. Tack vare 

det elastiska bandet kan taggen sättas på flera olika typer av objekt utan extra material. Exempelvis 

kan den sättas på en nyckelknippa, runt halsen av en vattenflaska eller på barnets snuttefilt. Bandet 

kan bytas ut genom att öppna taggen på mitten och på så sätt separera taggens fram- och baksida 

från varandra. På taggens baksida finns en batterilucka. 

 

Figur 29. Tagg, vyvältning 
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10.1.3 SENSORN 
Sensorns utseende beskrivs av Figur 30 och Figur 31. Sensorns kropp har en bredd på 3,5 cm, en längd 

på 5 cm och en tjocklek på 1,5 cm. Likt taggarna går sensorn inte ned i en smådelscylinder och ger 

därför en lägre kvävningsrisk för små barn. 

 

Figur 30. Sensor 

I en fåra runt sensorn sitter ett färgat, elastiskt band. Bandet kan lätt tas bort för att bytas ut, men sitter 

tillräckligt spänt runt sensorns kropp att de av misstag inte separeras vid användning.  För att byta 

batteri tas bandet bort och sensorn öppnas genom en delningslinje som går i mitten av fåran. På 

sensorns baksida sitter en metallklämma, som möjliggör fler sätt att fästa sensorn på väskan.  

 

Figur 31. Sensor, vyvältning 

  



Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd 

 

61 

 

10.1.4 VÄGGSENSORN 
Väggsensorns utseende beskrivs av Figur 32. Väggsensorn kommunicerar med sensorn, endast för att 

berätta att sensorn är vid dörren. Den är annars en passiv komponent som användaren inte interagerar 

med. Den är därför utformad för att likna en vanlig lampknapp och är tänkt att smälta in i 

omgivningen. Väggsensorn är 3,5 cm i diameter och 1 cm tjock. 

På baksidan har väggsensorn en batterilucka med ett hål för att den ska kunna hängas upp på väggen. 

Den kan även läggas på bord, hyllor och andra ytor som är placerade nära dörren. Ifall en familj vill få 

påminnelser vid andra ställen, som vid en trappa eller längre in i hallen, är det möjligt att istället 

placera väggsensorn på den önskade platsen. 

10.1.5 FORMSPRÅK OCH FÄRGKODNING 
Formspråket är utformat för att kunna passa många och upplevas som diskret, men ändå personligt 

och trendigt. Det har också varit viktigt att de inte upplevs som hjälpmedel. För att åstadkomma detta 

är produkterna vita med detaljer i metall och med elastiskt band i tyg som både ger funktion och 

personlig estetik. Formerna är runda eller ovala vilket gör att de upplevs nättare än om de varit 

kantiga. Avfasningarna är tydliga och framhäver att det finns knappar i mitten av formerna. 

Delningslinjer som syns och andra linjer eller element har undvikits för att minska på mängden detaljer 

och skapa ett renare intryck, vilket kan vara bra för personer med ADHD och AST.  

 

Figur 33. Färgkodning på sensorn 

Ett flertal olika färger finns som alternativ på banden på sensorn och taggarna, se Figur 33. Samma 

färger finns även som val i appens gränssnitt, där varje person har en egen färg. Färgerna har valts 

utifrån att de ska harmonisera i gränssnittet, kunna särskiljas från varandra och upplevas som färger för 

vuxna. Mjukare färger med viss mättnad har valts. De olika färgerna möjliggör att varje familjemedlem 

kan ha varsin färg som representeras både i appen, på sensorn och även på taggarna. Det finns även 

Figur 32. Väggsensor, vyvältning till höger  
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möjlighet för andra färgkodningssystem, där olika färger på taggarnas band symboliserar olika typer 

av saker. Varje familj eller enskilda person kan sätta upp det färgsystem som passar den eller de 

personerna bäst. 

10.1.6 PRIS 
Det estimerade försäljningspriset för produktkonceptet är ca 100 kr för en tagg, ca 200 kr för en sensor 

och ca 100 kr för en väggsensor. Appen kan ingå i köpet av taggar och sensorer.  

Priset är estimerat utifrån liknande sensorer och taggar som finns på marknaden. Texas Instruments 

har tagit fram en, vad dem kallar för, SensorTag som kommunicerar med en app. Den består av 10 

sensorer med stöd för att mäta bland annat ljus, magnetism, luftfuktighet, tryck, acceleration, 

objekttemperatur och relativ temperatur och kostar 29$ (Texas Instruments, 2016), dvs. ca 240 kr. 

Eftersom att den är mer tekniskt avancerad än produktkonceptets sensor bör priset för sensorn vara 

lägre än Texas Instruments SensorTag. Radius Network har tagit fram en beacon, en tagg med en BLE 

som signalerar sin position, som kostar 14$ per tagg (Radius Network, 2016), ca 115 kr. Tile är en 

annan tagg och med BLE, vilken kostar 25$ per tagg (Tile, 2016), dvs. ca 207 kr. Om ett pris istället tas 

från en av de första träffarna för beacon på hemsidan Alibaba kostar en beacon mellan 1-8$ beroende 

på orderstorlek (alibaba, 2016), dvs. ca 8-66 kr. Det tillkommer kostnad för ljud och ljus i taggarna, 

men kostnaden för BLE utgör merparten av priset. 

10.1.7 KRAVUPPFYLLNAD 
Produktkonceptets kravuppfyllnad med tillhörande kommentarer visas i  

Tabell 14 till Tabell 17. Vissa kravuppfyllnader är estimerade men inte statistiskt eller vetenskapligt 

säkerställa i rapporten. 

Tabell 14. Uppfyllnad av skakrav. 

 

 

Krav Vikt Kravuppfyllnad Kommentar

Göra så att användaren kommer ihåg att ta med sig sakerna 5 Ja Påminnelser och översikt

Kunna användas i hemmet 5 Ja Främst utformad för hemmet

Vara hanterbar för vuxna med NPF 5 Ja Anpassad främst för vuxna med NPF

Vara säker att använda för barn och vuxna 5 Ja Fysiska komponenter är större än smådelsmåttet

Minska belastningen på användarens arbetsminne i förhållande 

till nuvarande situation
5 Ja

Minskar risken att glömma saker, påminner 

användaren

Ha en lämplig ljudnivå som inte skadar användaren 4 Ja Inga starka ljusindikationer används

Ha en lämplig ljusnivå som inte skadar användaren 4 Ja Inga höga ljudvolymer används

Vara ergonomisk ur ett kognitivt perspektiv 4 Ja
Följer relevanta riktlinjer om anpassning för 

målgruppen

Visa att rätt handling finns tillgänglig 4 Ja
Genom ljus och ljud på fysiska komponenter och 

förtydliganden av handlingar i appen

Ha en kort inlärningsträcka 4 Ja Tydligt fokus, få funktioner

Inte uppfattas som kränkande eller förminskande 4 Ja
Design anpassad för att passa vuxna, möjlighet till 

anpassning

Underlätta att rutiner hålls 4 Ja Att få med sig ett urval av saker (taggar)

Underlätta skapandet av rutiner 4 Ja Att få med sig ett urval av saker (taggar)

Underlätta struktur och ordning i hemmet 4 Nej
Inte huvudsyfte, behandlar inte hemmets ordning 

och struktur, löser problemet på annat sätt

Ha ett förväntat beteende 3 Ja Liknar andra produkter med samma syfte

Ha ett konsekvent operationssätt 3 Framtida utveckling Har eftersträvats men måste testas

Indikera om felanvändning 3 Framtida utveckling Finns möjlighet till detta

Kunna användas utan instruktioner, manualer etc. 3 Ja
Vid användning, men kan behövas introduktion 

första gången

Vara anpassad för både höger- och vänsterhänta 3 Ja Oberoende av vilken hand som används

Vara estetiskt tilltalande 3 Ja
Diskret grund med några dekorativa element och 

möjlighet till personlig anpassning

Hjälpa användaren att hitta sakerna 3 Ja Saker med taggar

Vara snabb att använda 2 Ja Korta användningssessioner per handling

Vara lätt att hålla ren 2 Ja Låttåtkomliga utrymmen, släta ytor

Vara slitstark och klara kontinuerlig användning 2 Framtida utveckling Beror främst på val av material

Ha ett formspråk som upplevs som pålitligt 1 Ja Kompakt design 
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Tabell 15. Uppfyllnad av börkrav. 

 

 

Tabell 16. Uppfyllnad av kankrav. 

 

 

Tabell 17. Uppfyllnad av villkrav. 

 

  

Krav Vikt Kravuppfyllnad Kommentar

Göra det möjligt för användaren att anpassa produkten efter sina 

önskemål
5 Ja

Anpassning av påminnelsesignal och färger, 

egenskapade aktiviteter och packlistor

Kunna hanteras med en hand 5 Ja Kräver endast knapptryck, och då en knapp i taget

Hjälpa användaren komma ihåg vart saker ligger 5 Nej
Hjälper inte användaren att komma ihåg, men 

hjälper användaren att hitta

Påvisa att alla saker är med inför aktiviten 5 Ja Lyser inte då, påminner om något saknas

Vara realiserbar med dagens teknik 5 Ja Finns liknande produkter med samma teknik

Vara ekonomiskt hållbar för ett hushåll att införskaffa där en eller 

flera vuxna inte arbetar fulltid
5 Ja

Enligt beräkningar på liknande produkter och 

bekräftat av potentiella användare

Ge direktåterkoppling för de inställningar/kommandon 

användaren har gjort
5 Ja

Inställningen verkar direkt och ger visuell skillnad i 

appen, exempelvis då en ny aktivitet skapas

Kunna användas utan hjälp av en annan person 4 Ja Annan person kan planera aktiviteter och packlistor

Vara antropometriskt anpassad 4 Ja
Enkel i sin fysiska utformning, inga extrema eller 

ergonomiskt påfrestande mått

Upplevas som en vardagsprodukt (inte som ett hjälpmedel) 4 Ja
Följer inte de formspråk som identifierats som 

formspråk för hjälpmedel

Ge användaren möjlighet att se sina tidigare inställningar 4 Ja
Alla inställningar finns sparade och användaren 

kan se där inställningen gjordes vad som är inställt

Ha ett strukturerat gränsnitt 3 Ja Har tydligt och statiskt ramverk

Ge möjlighet till anpassning vid plötsliga händelser 3 Ja Kan lätt ändra aktivitet och i packlista

Påvisa vad som kan vara fördelaktigt (men inte krävs) att ta med 

specifikt för dagen
3 Delvis Beror på vad användaren lägger in i packlistan

Påvisa vad som specifikt behövs tas med till vardagliga 

situationer
3 Ja

Varnar då saker med taggar inte finns med, och 

visar vad som saknas för aktiviteter, oavsett hur 

ofta aktiviteterna utförs

Påvisa vilka aktiviteter som gäller för dagen 3 Ja
Visar i appen vilka saker som behövs för dagens 

aktiviteter

Påvisa olika aktiviteters tidsåtgång 2 Nej
Uppfylls inte för att behålla huvudfokus: att få 

med sig sakerna

Vara produktionsmässigt genomförbar (med dagens prodteknik) 2 Ja Finns liknande produkter

Vara lätt att återkomma till vid koncentrationsbyte 2 Ja
Korta användningssessioner, lätt att lokalisera sig i 

appen

Indikera att användaren behöver göra eventuella förberedelser 1 Delvis
Finns möjlighet att lägga till extra påminnelser, 

exempelvis dagen innan

Vara hanterbar för barn 1 Ja
Enkel användning av fysiska delar och kan till stor 

del användas utan app

Påvisa att det finns en plan för vad/hur som ska göras 1 Ja Packlista finns tillgänglig

Krav Vikt Kravuppfyllnad Kommentar

Kunna hanteras av rullstolsburen 4 Ja Små, portabla komponenter

Kunna hanteras utan att användaren har hörselförmåga 4 Ja Kan användas med enbart visuella indikationer

Kunna hanteras utan att användaren har synförmåga 4 Delvis
Om dörrsensorn används som påminnelsestartare 

och om någon annan hanterar appen

Underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna kring 

vad som blivit medtaget
4 Ja

Alla kan se varandras listor och aktiviteter i appen 

samt påminnelser på fysiska komponenter

Lagra och använda information om vad som tagits med vid 

tidigare aktiviteter
4 Delvis Standardpacklistor, men sker inte automatiskt

Underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna kring 

vad som ska med
3 Ja

Alla kan se varandras listor och aktiviteter i appen 

samt påminnelser på fysiska komponenter

Underlätta att förberedelse för en aktivitet påbörjas 3 Delvis
Beror på dagen när aktiviteten sker och hur 

mycket appen används i förebyggande syfte

Påvisa hur lång tid det tar att packa i ordning sakerna inför 

aktivitet
2 Nej

Uppfylls inte för att behålla huvudfokus: att få 

med sig sakerna

Indikera att aktiviteter är utförda 1 Nej
Uppfylls inte för att behålla huvudfokus: att få 

med sig sakerna

Krav Kravuppfyllnad Kommentar

Följa EU-direktiv gällande elektriska komponenter Framtida utveckling Har inte behandlats

Följa EU-direktiv gällande miljö (materailval, produktion, 

återvinning, etc.)
Framtida utveckling Har inte behandlats
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10.2 INSIKTSSAMMANSTÄLLNING 
Insiktssammanställningen är en rapport som består av de erfarenheter och insikter som erhållits 

genom projektet av att designa för personer med ADHD och AST. Den återfinns i sin helhet i Bilaga 12. 

Den är uppbyggd av två huvudsakliga avsnitt där det första beskriver karaktäristiska drag för personer 

med ADHD och AST som har identifierats som relevanta i utvecklandet av en produkt. Det andra 

avsnittet beskriver vad en produktutvecklare behöver ta hänsyn till vid utvecklandet utifrån 

karaktärsdragen. 

Insiktssammanställningen är gjord på ett sätt som ska vara överskådligt och lätt att ta till sig, så att 

andra produktutvecklare som inte har erfarenhet av diagnoserna ska kunna använda den i sitt eget 

produktutvecklingsarbete. 

  



Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd 

 

65 

 

11 DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras resultat, de metoder som använts samt hur arbetet förhåller sig till etiska 

aspekter. 

11.1 RESULTATDISKUSSION 
Resultatdiskussionen är uppdelad i två avsnitt: först diskussioner kring produktkonceptet och sedan 

om insiktssammanställningen.  

11.1.1 PRODUKTKONCEPTET 
Allt för många intryck kan bli en belastning för både personer med ADHD och/eller AST (Lorentz, 

2012), därför har en design med så få detaljer som möjligt eftersträvats för att minska den mentala 

arbetsbelastningen och bibehålla uppmärksamheten vid användandet. Det finns därför inga detaljer 

med som inte har en funktion för användandet. Det har varit svårt att avgöra hur avskalad designen 

bör vara, speciellt eftersom ett intressant och attraktivt uttryck har eftersträvats samtidigt, vilket 

Hellström (2001) anser är viktigt att eftersträva vid utveckling av hjälpmedel. 

I appen har också så få steg som möjligt eftersträvats för att det ska vara lättare att bibehålla 

koncentration, då koncentrationssvårigheter är någonting som Lorentz (2012) och tar upp för personer 

med ADHD. Appen är också utformad så att det ska vara lätt att återgå till en påbörjad uppgift, vilket 

är viktigt för personer med ADHD som enligt Sörngård (2014) och Thernlund, et al. (2013) kan ha svårt 

att slutföra uppgifter.  

Interaktionen med appen behöver inte skötas av samma person som den som ska interagera med 

sensorn, utan kan skötas av exempelvis en arbetsterapeut. Det är en viktig aspekt av produkten, 

eftersom det framkom av intervjuer med arbetsterapeuter att inte alla med en diagnos kan sköta en 

mobiltelefon. 

För att underlätta för personer med AST som lättare bearbetar information visuellt än verbalt (Lorentz, 

2012; Socialstyrelsen, 2010; Nind, 2008), finns bildstöd i appen. Alla i familjen presenteras med ett foto 

och för att underlätta för personer som har svårt att känna igen ansikten, vilket Hansen (2003) lyfter 

fram som en svårighet för vissa med AST, symboliseras varje familjemedlem med namn, bild och en 

personlig färg. Ikoner har också används som bildstöd och i den mån det har varit möjligt utan att 

göra gränssnittet för rörigt, vilket enligt Pavlov (2014) och McKnight (2012) bör undvikas. Eftersom 

personer med AST enligt Socialstyrelsen (2010) kan ta saker bokstavligt har dessutom orden valts med 

omsorg och mycket har utgått från att användaren själv ska få sätta ord på sakerna.  

Färgkodning är någonting som användarna efterfrågat. I appen är alla familjemedlemmar därför 

färgkodade och färgerna överensstämmer med de färgval som finns på banden hos sensorer och 

taggar. Veckodagarna är färgkodade efter de internationella riktlinjer som finns för AST, se Bilaga 1. 

Färgerna har förändrats för att harmonisera bättre, med mjukare valörer och kulörer för att undvika att 

de upplevs som skrikiga vilket enligt Pavlov (2014) kan vara obehagligt för en del inom AST och vilket 

även tas upp i riktlinjerna för ADHD utformade av McKnight (2012).  

De flesta riktlinjer som beskrevs i 2.3.3 Riktlinjer för användargränssnitt, har följts i utformandet av 

gränssnittet i appen. Vissa är inte relevanta för denna typ av produkt, exempelvis att stöda navigation 

med mus och tangentbord, vilket föreslås av Pavlov (2014). Riktlinjerna handlar till stor del om 

läsbarhet och användning av gränssnitt på datorskärmar. Vissa riktlinjer valdes bort, som att använda 

zebratabeller, vilket föreslås av McKnight (2012). Vi testade att ha det i vecko- och månadsschemat 

men valde att inte ta med den riktlinjen och valde istället den internationella färgkodningen för 

veckodagar för personer med AST för att öka igenkänningsfaktorn för den målgruppen. Andra riktlinjer 

som inte följts är att ha en hjälpknapp och möjliggöra personlig anpassning av exempelvis typsnitt 

som Pavlov (2014) föreslår. En hjälpknapp för funktioner är tänkt att finnas med och även en kortare 

introduktionsfilm om hur användningen i gränssnittet ska gå till, men fokus i det här arbetet har legat 
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på den övergripande användningen. Att låta användaren göra egna inställningar är fördelaktigt men 

kan också vara en nackdel, eftersom gränssnittet då blir mer komplext. Andra riktlinjer som inte följts 

är rekommendationer på textstorlek för digitala gränssnitt, Freyhof (1998) anser att textstorleken bör 

vara 14 pkt och McKnight (2011) att den bör vara 12 pkt. Vi anser att de troligen avser främst 

textstorlek på digitala gränssnitt för datorskärmar snarare än skärmar på mobiltelefoner. En så stor 

textstorlek som möjligt har dock eftersträvats. Ytterligare en riktlinje som inte följts är att använda 

belönande språk efter utförande av uppgifter, som föreslås av (McKnight, 2012). I och med att 

uppgifterna är enkla så skulle det lätt leda till att ett belönande språk upplevs som fånigt, vilket också 

är en risk som beskrivs av McKnight (2012). Istället så har symboler som indikerar att någonting är klart 

gjorts större och gröna för att upplevas som mer positiva.  

Eftersom det är en heterogen målgrupp behöver produkter designas för att kunna fungera för många 

olika typer av personer, men i vissa fall kan inte en design väljas som passar alla. Exempelvis kan olika 

personer med AST ha svårt för olika typer av sinnesintryck. Som beskrivet av (Lorentz, 2012) kan en 

person exempelvis ha svårt för hård beröring och en annan för lätt. Kognitiva hjälpmedel bör enligt 

Lindstedt & Umb-Carlsson (2013) vara personanpassade, skräddarsydda, systematiska och 

strukturerade stöd. Den personliga anpassning som finns i produktkonceptet är att användaren kan 

bestämma om påminnelser ska vara via ljud eller visuellt som ett meddelande i mobiltelefonen när 

användaren trycker på sensorns övre knapp eller passerar väggsensorn. Den som inte vill ha 

påminnelse av väggsensorn kan även välja att inte ha den i systemet. Däremot kan användaren inte, i 

produktkonceptets nuvarande utförande, påverka taggens signalsätt. Det finns även i dagsläget inte så 

stor möjlighet till anpassning av gränssnittet i appen, men fler anpassningsmöjligheter är möjligt att 

inkludera vid framtida utveckling. 

I dagsläget uppfyller produktkonceptet inte ett av ska-kraven: att produkten ska underlätta struktur 

och ordning i hemmet. Eftersom produktkonceptet inte påverkar hur och var användaren placerar sina 

saker i hemmet kan detta inte uppfyllas. Den enda aspekt där den bidrar till struktur och ordning i 

hemmet är genom att den uppmanar användaren att i väskan lägga de saker som har taggar, men det 

är i syfte i att användaren ska få med sig de sakerna när hen går hemifrån. Produktkonceptet fokuserar 

inte på att förändra hemmets struktur, och några av de problem som uppstår genom ett ostrukturerat 

och oordnat hem löser produktkonceptet genom att hjälpa användaren att hitta de saker som har 

taggar.  

Alla som behöver kognitiva hjälpmedel får det inte förskrivet från landsting (Adolfsson, 2012). Om det 

fanns billiga hjälpmedel som konsumentprodukter skulle det kunna hjälpa dessa människor. Lindstedt 

& Umb-Carlsson (2013) påpekar dock vikten av att kognitiva hjälpmedel bör skrivas ut av 

professionella inom området. Vi anser att det är viktigt att produktkonceptet blir beprövat så att det 

kan skrivas ut av arbetsterapeuter och liknande, men att det också blir en konsumentprodukt. 

Produktkonceptet kan hjälpa många som inte har en diagnos och om det istället kan lanseras som en 

konsumentprodukt så kan produkten bli billigare och nå ut till fler, även till de som inte än har en 

diagnos. 

11.1.2 INSIKTSAMMANSTÄLLNINGEN 
Parsons, et al. (2012) efterlyser fler tvärvetenskapliga akademiska perspektiv på området. Den 

insiktsammanställning som tagits fram ger läsaren förståelse för målgruppen utifrån diagnoserna, men 

också vad som är relevant att tänka på i produktutveckling för diagnoserna. Insikterna sammanbinder 

perspektiv utifrån psykologi och produktutveckling. I jämförelse med de andra studierna i teorikapitlet 

så tror vi att insiktssammanställningen är lättare att ta till sig för andra produktutvecklare som inte har 

hög kunskap diagnoserna, eftersom den beskriver de som är relevant av diagnoserna för 

produktutveckling och exempel på hur det kan beaktas i en produktutvecklingsprocess.  

Av de riktlinjer som van Rijn & Standers (2007) tagit fram för utveckling med barn med AST har tre inte 

tagits med i insiktsammanställning. Det är att behandla specialintressen som en tillgång, belöna med 

sensoriska upplevelser och att använda hela sin kropp. Anledningen till att det inte använts är för att 
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de är mer anpassade för barn än för vuxna, men de skulle kunna ha översatts till någonting som skulle 

kunna applicerats på vuxna. Exempelvis skulle rekommendationen att använda hela sin kropp kunnat 

översats till att det är bra att det uppgifter som görs i exempelvis en workshop är varierande med en 

del uppgifter som innebär fysisk aktivitet. Eftersom de råden inte har kunnat bekräftas genom 

produktutvecklingsprocessen har dessa däremot inte tagits med. 
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12 METODDISKUSSION 
Vissa av metoderna som använts har anpassats efter hur vi har velat applicera dem. Det kan göra dem 

mindre valida, eftersom de då inte blir lika beprövade. Å andra sidan finns det en risk att ett sämre 

resultat skulle ha erhållits om inte de ändringarna hade gjorts. Att modifiera metoder efter dess 

applicering är någonting som van Boeijen, et al. (2014) argumenterar för. Hur metoderna är 

modifierade är beskrivet i rapporten för att bibehålla replikerbarheten. 

Trots att projektet har moment med mycket kontakt med användare användes Ullmans (2003) 

produktutvecklingsmetod som grund för valet av produktutvecklingsprocess istället för en 

användarcentrerad metod. Det gjordes för att det var lättare att strukturera upp 

produktutvecklingsprocessen utifrån Ullmans modell, kanske för att vi är mer vana vid den. Iterationer 

och kontakt med användare har dock skett på ett liknande sätt som i användarcentrerad design. Vi 

anser att valet däremellan spelar mindre roll så länge produktutvecklaren säkerställer att ett gott 

resultat erhålls genom att ha kontinuerlig kontakt med användare. 

Flera av de metoderna som använts i idégenereringarna bygger på att de bör utföras av fler deltagare 

än två. Exempelvis utförs brainstorming med 5-10 deltagare enligt Johansson, et al. (2013) och enligt 

van Boeijen, et al. (2014) utförs brainwriting och brain drawing med sex deltagare. Det har dock inte 

upplevts som ett problem för oss att endast vara två vid utförandet av metoderna. Att ha flera 

idégenereringar med olika metoder och en idégenerering med användare har gjort att en relativ bred 

lösningsrymd ändå kunnat nås och på så vis kunnat höja reliabiliteten. Bristen i att endast vara två 

deltagare har också kunnat kompletteras genom att ha flera metoder med användarinvolvering.  

Genom att ha egna idégenereringssessioner i arbetet innan den första workshopen kunde behov och 

lösningar som tagits fram stämmas av mot målgruppen. Det resulterade dock i att vi som 

workshopledare inte kunde delta i workshopens idégenerering då det fanns en risk att resultatet skulle 

vinklas efter de tidigare idégenereringssessionerna. 

Enligt Eliasson & Villför Larsson (2011) ska start- och sluttid för workshopen anges, men inte ett för 

detaljerat tidschema. Vissa personer med AST har svårt för abstrakta begrepp som tid (Lorenz, 2012; 

Usify, et al., 2016), och därför resonerade vi att det kan vara extra viktigt för målgruppen att det finns 

exakta tidsangivelser vid en workshop. Vid workshopen angavs därför de övergripande tiderna (start- 

och sluttid samt tid för raster) och vid varje delmoment angavs hur lång tid momentet förväntades ta. 

Det visade sig däremot vara mer stressande än betryggande, både för personer med AST och ADHD. 

Det är möjligt att det hade varit betryggande om det innebar längre tidsspann, exempelvis 30 minuter, 

hellre än 5 minuter. Därför anser vi att Eliassons & Villför Larssons tips är relevant även vid workshops 

med personer med NPF, men vill tillägga att tidsangivelserna är mycket viktiga att ange och att 

ytterligare en tidsangivelse, som exempelvis när det är rast, kan vara en fördel att presentera för 

deltagarna. 

Kraven och behoven som vi tog fram användes i en concept scoring för att göra ett konceptval, men 

eftersom metodens utfall inte gav tillräckligt tydlig skillnad i poängen mellan koncepten gjordes en 

värderingsmatris med personorna och kundresorna som stöd, vilket gav ett mer tydligt resultat. 

Värderingsmatriserna är dock mer subjektiva än scroingmatrisen, vilket är en nackdel speciellt då vi 

endast var två personer som utvärderade koncepten. Samtidigt är många av kraven och behoven i 

kravlistan kvalitativa, vilka i sig gör dem svåra att mäta på annat sätt än subjektivt. Svårigheten att 

mäta uppfyllnad av kraven på annat sätt än subjektivt framgår även i det slutgiltiga produktkonceptets 

uppfyllnad av kraven. För att göra valet mer valitt skulle användare kunnat ha varit med i värderingen 

och rangordningen av behoven och kraven. Istället skedde kontakten med dem genom en 

konceptutvärdering innan konceptvalet, för att få bättre kunskap om deras åsikter om koncepten. Vid 

ett framtida, liknande arbete skulle kravens vikt och konceptens värdering kunna visas för användarna 

för att se om vi uppfattat åsikterna korrekt. 
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Konceptutvärdering med användare var från början tänkt att utföras i form av en workshop med 

föräldrar med NPF. Fyra personer var intresserade av att delta, men dagen innan hade två av dem blivit 

sjuka och en av de kvarstående meddelade att workshopen skulle innebära för stor kraftansträngning 

den dagen, därmed ställdes workshopen in. För att få in synpunkter om koncepten genomfördes 

istället intervjuer och användartester med enskilda personer. Intervjuer valdes för att snabbare kunna 

hitta användare som ville delta, för att inte behöva ändra det interna leveransdatumet. Upplägget 

förändrades på flera punkter. Bland annat berättade de intervjuade om sina tankar om koncepten, 

vilket skulle ha diskuterats i grupp. Gruppen skulle ha sammanställt positiva och negativa saker för att 

tydligare visa de mest betydelsefulla åsikterna i gruppen. Det hade gett ett enhetligare resultat, men 

deltagarnas individuella åsikter hade inte blivit lika tydliga. Nackdelen med intervjuer gentemot 

gruppdiskussioner är att deltagarna inte ges möjlighet att komma på saker som en direkt följd av vad 

någon annan sa, men å andra sidan finns det mer plats för egna åsikter.  

SUS-enkäter har används vid användningstestet som underlag för att få reda på vad deltagarna anser 

om systemet. Eftersom endas tre personer har svarat på enkäterna kan däremot inga statistiskt 

säkerställda slutsatser dras. Det slutgiltiga betyget från SUS användes därför endast som en bekräftelse 

att deltagarna, trots systemets brister, var nöjda med konceptet. Det vi insåg var mest givande med att 

använda SUS-enkäten var att använda det som ett diskussionsunderlag, vilket vi upptäckte när en av 

deltagarna började prata högt om sin tankegång när denne svarade på enkäten. Svaren på SUS-

enkäten användes främst för att identifiera förbättringsområden, i övrigt hade den ingen stor påverkan 

på resultatet. 

Produktkonceptet riktar sig främst till föräldrar med diagnos, men antalet medverkande föräldrar med 

diagnos har varit lågt, en under workshopen och två under konceptutvärderingen. Anledningen har 

varit att det är svårt att få deltagare från målgruppen. Istället har arbetsterapeuter, personer med 

anhöriga med diagnos, personer med diagnos som inte är föräldrar och föräldrar utan diagnos 

medverkat. Det har gjort att vi fått en bredare bild av problematiken att få med sig rätt saker hemifrån, 

men också konceptens förbättringsmöjligheter. Guadion et al. (2015) lyfter fram vikten av triangulering 

vid arbete med en målgrupp med särskilda behov nämligen att involvera personerna, deras 

stödpersoner och designers. Det är någonting som har gjorts i detta arbete och har varit gynnsamt och 

breddat förståelsen för problematiken. Det i sin tur har gjort att resultatet blir välgrundat, trots att inte 

fler föräldrar med NPF medverkat. 

12.1 KÄLLKRITIK 
Olika typer av källor har använts. En del av källorna var från hemsidor men vid användning av dem har 

stor vikt lagts på vem eller vilken organisation som är ansvariga för innehållet och enbart de som vi har 

ansett varit godtagbara har tagits med. Bland annat rör det sig om rekommendationer från 

konsumentverket och StocKK. Om källor använts där vi varit oskära på deras grund har vi använt flera 

källor för att styrka att innehållet är rätt.  

Vi har eftersträvat källor som inte är publicerade innan år 2000 och gärna källor som är publicerade 

efter år 2010 för att säkerställa att den information som tas med inte är föråldrad. Det finns dock källor 

som är äldre, men äldre källor kan vara mer erkänd vilket i vissa fall kan vara en styrka. Det område 

som har studerats med produktutveckling för personer med ADHD och ASD är dock relativt nytt och 

därför har det varit viktigt med många yngre källor än få gamla.  
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12.2 ETISKA ASPEKTER 
I de metoder där användare har medverkat har de blivit informerade om vad deltagandet innebar, att 

deltagandet var anonymt, vad resultatet av tillfället skulle leda till och vilken typ av data som samlades 

in. Detta har skett i enlighet med det som Arvola (2014) tagit upp om etik och användarinvolvering. 

Alla är inte bekväma om att prata om sin diagnos och att ha en diagnos kan vara ett känsligt ämne. Vi 

har i uppsatsen ansträngt oss för att texten inte ska upplevas som utpekande och försökt lyfta fram att 

personer med samma diagnos kan ha väldigt olika uttryck av diagnosen. Att ha en diagnos är bara ett 

annat sätt att tänka och uppleva sin omgivning.  
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13 SLUTSATS 
Ett produktkoncept inom IoT som hjälper föräldrar med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd att få 

med sig rätt saker då de går hemifrån har tagits fram. Insikterna från arbetet är sammanställda i en 

insiktssammanställning som ska kunna användas av andra produktutvecklare med förhoppningen att 

framtiden produkter blir mer anpassade för vuxna med ADHD och/eller AST. Slutsatserna utifrån 

frågeställningarna presenteras i följande stycken.  

F1: Karaktäristiska drag för personer med ADHD och AST som relevanta i utvecklandet av en produkt 

för vuxna med diagnoserna har identifierats. Här beskrivs det kort av punktlistorna nedan. Viktigt att 

poängtera är att enskilda personer med ADHD och/eller AST inte har alla drag som är karaktäristiska 

för diagnosen.  

ADHD AST 

 Svårt att sortera intryck och att bibehålla 

koncentration.  

 Svårt att bromsa impulser. 

 Glömmer lätt saker till följd av 

distraktioner. 

 Svårt att komma igång med att utföra 

eller slutföra uppgifter. 

 Kan hamna i hyperfokus i vissa uppgifter 

 Lätt för att bli rastlösa. 

 

 Brister i den inre referensramen gör att 

helhetsbilden byggs upp av detaljer, 

vilket innebär att de flesta intrycken 

bearbetas som nya. 

 Svårt att avläsa andras känslor och 

sinnesstämningar. 

 Tar saker som sägs och skrivs 

bokstavligt. 

 Kan reagera strakt på vissa sinnesintryck. 

 Svårt att tolka abstrakta begrepp, 

exempelvis tid. 

 Svårt att känna igen ansikten.  

 

F2: Det finns riktlinjer för målgruppen inom inredningsdesign, produktutvecklingsprocessen och 

gränssnittsdesign. Det finns inte riktlinjer som tydligt kopplar samman hur karaktärsdragen i 

diagnoserna samspelar med vad som behöver betänkas i utvecklandet av produkter, utan riktlinjerna 

förutsätter att läsaren redan förstår diagnoserna eller har läst artikeln riktlinjerna står i. Riktlinjer för 

gränssnittsdesign för personer med ADHD och AST är lika de riktlinjer som redan finns för gränssnitt i 

allmänhet. 

F3: Ett produktkoncept vars syfte är att underlätta för föräldrar att få med sig rätt saker då de går 

hemifrån kan vara designad på så sätt att den: 

 Varnar om det som ska med för dagen inte finns med.  

 Ger översikt på vad som ska med. 

 Hjälper användaren hitta de viktigaste sakerna.  

 Utformad som ett stöd för planering för att på så sätt underlätta skapandet av rutiner.  

 Kan användas utan mobiltelefon eller dator.  

 Delvis skötas av någon annan, om så önskas.  

 Erbjuder möjlighet till färgkodning och personliga inställningar.  

 

  



Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd 

 

73 

 

13.1 FRAMTIDA STUDIER 
Mer arbeten som fokuserar på design för vuxna med NPF efterfrågas av såväl designers, 

arbetsterapeuter som personer med NPF. Det här arbetet är ett steg på vägen men det behövs mer 

efterforskning och arbete relaterat till ämnet. 

13.1.1 PRODUKTKONCEPT 
Produktkonceptet som tagits fram borde utvecklas till en fysisk prototyp och testas av målgruppen för 

att sedan utvecklas till en färdig produkt. Även en digital prototyp för appen bör utvecklas och testas.  

Produktkonceptets huvudsakliga funktion bygger på påminnelser, vilket är bra för personer som har 

svårt att komma ihåg saker eller lätt blir distraherade, däremot är påminnelser ibland inte tillräckligt. 

De kan glömmas bort, missas eller stängas av medvetet. Att användaren själv måste packa och bocka 

av sakerna i appen kan göra att personer som ofta glömmer att bocka av med tiden inte bryr sig om 

påminnelserna och blir vana med att sensorn ständigt lyser. Vid framtida utveckling behöver dessa 

aspekter tas i beaktning och den utvecklade versionen bör underlätta för personer som har lätt för att 

glömma bocka av i packlistan. 

Med hjälp av både ljud- och ljussignal kan saker med taggar hittas, även om de har lagts på något 

ovanligt ställe eller är dolda bakom andra föremål. Om de ligger för långt borta, låt säga i bilen, så 

kommer ingen uppmaning skickas från sensorn till taggen för att starta signalen eftersom de tappat 

Bluetooth-kontakten. I det fallet är chansen liten att användaren skulle ha upptäckt signalen även om 

den kunde startats på långt avstånd. Nackdelen i konceptets utformning är att användaren inte kan 

avgöra om en tagg är utanför räckvidd, vilket borde i framtida version indikeras på något sätt. 

Övriga förslag på vad som kan undersökas vidare i produktkonceptet är: 

 Hur gränssnittet kan anpassas mot operativsystem. 

 Hur introduktionen till konceptet ska se ut. 

 Hur användaren ska ställa in att en aktivitet ska vara återkommande en viss tidsperiod. 

 Hur en hjälpknapp kunna se ut och läggas till. 

 Hur sidan ska se ut när sensorn registreras. 

 Hur registrering av taggarna ska ske. 

 Ifall ikoner på sensorns och taggarnas knappar behövs och hur de i så fall ska se ut. 

 Möjliggöra mer personlig anpassning, exempelvis mönster på banden, taggens signalsätt, 

färgerna i schemat i appen, etc. 

 Om balansen mellan avskalad och intressant design är tillfredställande. 

 Se över ikoner och symboler. 

 Mer detaljerad prisestimering och vad som ska ingå vid köp. 

De krav i kravlistan som inte behandlats i projektet och därför anses tillhöra vidareutveckling är: 

 Ska indikera om felanvändning. 

 Ska vara slitstarkt och klara kontinuerlig användning. 

 Vill följa EU-direktiv gällande elektroniska komponenter. 

 Vill följa EU-direktiv gällande miljö gällande materialval, produktion, återvinning, etc. 

13.1.2 INSIKTSSAMMANSTÄLLNING 
Vi tror att det kan finnas fler saker om NPF som är bra att veta vid ett designprojekt än vad vi har 

upptäckt. Den information om NPF som står i insiktssammanställningen och rapporten är en tolkning 

av litteratur inom ämnet och insikter från ett eget utfört produktutvecklingsprojekt. 

Insiktssammanställningen skulle behöva testas av någon utanför det här projektet med låg kunskap 

om diagnoserna för att undersöka insiktssammanställnings förmåga att förmedla kunskap och 

granskas av personer med hög kunskap om diagnoserna för att säkerställa insiktssammanställningens 

validitet. 
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BILAGA 1. KOGNITIVA HJÄLPMEDEL FÖR VUXNA MED 
ADHD OCH/ELLER AST 

För att undersöka vilka produkter som finns tillgängliga för målgruppen har marknaden studerats och 

två huvudgrupper av produkter har identifierats: hjälpmedel och konsumentprodukter, exempel från 

båda grupperna beskrivs här. 

HJÄLPMEDEL 
Här beskrivs några av de vanligaste hjälpmedlen för att minnas, organisera och planera.  

Memoplaner 

Memoplaner är en digital kalender som är utgiven av Abilia, ett 

hjälpmedelsföretag, se Figur 34. Produkten påminner om en 

surfplatta. Memoplaner hjälper användaren genom att komma 

ihåg avtalade tider och strukturera sin dag, vecka och månad 

medaktiviteter, men kan också ta emot sms, spela in ljud och 

har en visuell nedräkningsfunktion. Den finns i olika storlekar 

(Abilia a, u.d.). 

 

 

 

 

Timstock 

Timstock är en produkt från företaget Westerstrand som 

tillverkar ur av olika slag, se Figur 35. Timstock är ett 

tidshjälpmedel som används för att få en bättre 

tidsuppfattning. Den visar tidsintervall i färg och genom att 

trycka på en knapp räknar den ned från det givna intervallet 

(Westerstrands , 2012). Timstock finns även som app till 

mobiler och surfplattor.  

 

 

Handi och handifon  

Handi är en programvara för en mobil enhet och finns på 

Abilia, se Figur 36. Handi är ett kognitivt stöd i vardagen och 

hjälper till med att få struktur på dagen och på rutinerna (Abilia 

b, u.d.). Handifon är samma typ av produkt, men då är en 

telefon inkluderad. 

Enligt en av de arbetsterapeuter som intervjuats i det här 

arbetet kostar en Handi 17800 kr.  

  

 

 

  

Figur 34. Memoplanner (Abilia  a, u.d.) 

Figur 35. Timstock (Westerstrands, 

2012) 

Figur 36. Handifon (Abilia b, u.d.)  
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Dag och nattkalender 

Dag och nattkalander, se Figur 37, är en digital kalender för 

den som har svårt att komma ihåg tidpunkt på dygnet och dag 

(Abilia c, u.d.). 

 

 

 

 

 

Almanackor 

På hemsidan för Stockholms Center för Kommunikativt och 

Kognitivt stöd, finns material för bildscheman som vem som 

helst kan skriva ut och använda. Det finns ett flertal olika 

schemamallar, som exempelvis veckoscheman med 

internationellt standardiserad färgkodning på dagarna, se Figur 

38, och flera uppsättningar av bilder med textbeskrivning för 

olika aktiviteter och saker. Materialet klipps ut och bilderna 

läggs på schemat för att visa vad som ska göras och när 

(StoCKK, 2015). 

 

 

Cadex armbandsur 

Cadex armbandsur, se Figur 39, är en klocka där det går att 

ställa in upp till 12 alarm för påminnelser om att ta medicin 

(Cadexwatch, 2016).  

   

 

 

 

 

KONSUMENTPRODUKTER SOM HJÄLPMEDEL 
Att planera, strukturera, minnas, motiveras och hitta borttappade saker är något som de flesta, med 

eller utan diagnos, kan behöva ha hjälp med i vardagen. Därför finns det en stor mängd hjälpmedel 

och verktyg på marknaden som kan vara till hjälp på dessa områden. Det är inte alltid de passar 

personer med NPF men till sin fördel kan de i många fall upplevas som mer socialt accepterade och i 

vissa fall även trendiga och attraktiva.  

DATORER, MOBILTELEFONER OCH SURFPLATTOR 
Till sin mobil kan man även koppla en smart klocka. Dessa är mer avskalade i sin funktion och ibland 

även gränssnitt men innehåller många funktioner som skulle kunna vara bra personer med ADHD, 

exempelvis påminnelsealarms som är svåra att missa för användaren men är diskreta utåt sett.  

  

Figur 37. Dag och nattkalender (Abilia 

c, u.d.) 

Figur 39. Cadex armbandsur 

(Cadexwatch, 2016) 

Figur 38. Veckoschema med 

standardiserad färgkodning (StoCKK, 

2015) 
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PLANERINGSVERKTYG  
Både analoga och digitala planeringsverktyg finns. Stora väggvarianter av kalendrar gör att familjer kan 

ha ett gemensamt planeringsverktyg synligt i hemmet. För att planera tillsammans med familjen är 

även anslagstavlor, griffeltavlor och whiteboardtavlor användbara då dessa är lätta att ändra i. 

HJÄLPMEDEL FÖR ATT PASSA TID 
Klockor, väckarklockor, timglas och äggklockor finns som både analoga verktyg och digitalt i 

exempelvis mobiltelefoner och i vissa hushållsapparater. De används för att bedöma hur lång tid det är 

kvar på en aktivitet, hur lång tid som har gått, vilken tid på dygnet det är och påminna eller varna vid 

en viss tidpunkt.  

MINNESVERKTYG 
Som analogt minnesverktyg är checklistor och kom-ihåg-lappar på papper både billiga och 

lättillgängliga. Självhäftande lappar i olika färger kan underlätta struktur och hantering av 

minneslapparna. Liknande funktioner finns även digitalt i mobiler, surfplattor och datorer. Då kan de 

även vara kopplade till kalendrar och alarm. En kamera kan även användas för att skapa bilder som 

minnesanteckningar. 

HJÄLPMEDEL FÖR ATT HITTA BORTTAPPADE SAKER 
Ett vanligt verktyg för att hitta viktiga saker, som exempelvis nycklar och plånbok, är genom så kallade 

taggar som fästs på föremålet i förväg. Det finns olika lösningar på hur föremålet sedan ska hittas, men 

två vanliga är att användaren kan genom en fjärrkontroll får tagen att ge ifrån sig ett tjutande ljud eller 

genom mobil, surfplatta eller dator se på en karta var föremålet befinner sig.  

För att hitta mobilen finns bland annat internetbaserade verktyg där man kan se var mobilen befinner 

sig på en karta. verktyget kan erbjudas antingen av mobil- eller operativsystemstillverkaren eller 

externt via nedladdningsbara appar. 
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BILAGA 2. KUNDRESOR 
I denna bilaga beskrivs de scenarion som tagits fram i examensarbetet i form av kundresor. De är på olika sätt kopplade till den problematik som kan uppstå 

när det gäller att få med sig rätt saker ut genom dörren. 
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BILAGA 3. KRAVLISTA 
De krav och behov som tagits fram beskrivs i denna bilaga. 

SKA 

 

Krav Gränsvärde Verifiering Vikt

Göra så att användaren kommer ihåg att ta med sig sakerna Minst 3 saker Konceptutvärdering 5

Kunna användas i hemmet Konceptutvärdering 5

Vara hanterbar för vuxna med NPF 18+ år Konceptutvärdering 5

Vara säker att använda för barn och vuxna Konceptutvärdering 5

Minska belastningen på användarens arbetsminne i förhållande 

till nuvarande situation
5

Ha en lämplig ljudnivå som inte skadar användaren Max 60 dB Detaljdesign 4

Ha en lämplig ljusnivå som inte skadar användaren Detaljdesign 4

Vara ergonomisk ur ett kognitivt perspektiv
Följa de riktlinjer som redan finns för anpassning för 

målgruppen
Detaljdesign 4

Visa att rätt handling finns tillgänglig Detaljdesign 4

Ha en kort inlärningsträcka Konceptutvärdering 4

Inte uppfattas som kränkande eller förminskande Konceptutvärdering 4

Underlätta att rutiner hålls Konceptutvärdering 4

Underlätta skapandet av rutiner Konceptutvärdering 4

Underlätta struktur och ordning i hemmet Konceptutvärdering 4

Ha ett förväntat beteende Användningstest 3

Ha ett konsekvent operationssätt Användningstest 3

Indikera om felanvändning Användningstest 3

Kunna användas utan instruktioner, manualer etc. Användningstest 3

Vara anpassad för både höger- och vänsterhänta Detaljdesign 3

Vara estetiskt tilltalande Detaljdesign 3

Hjälpa användaren att hitta sakerna Konceptutvärdering 3

Vara snabb att använda < 5 min Användningstest 2

Vara lätt att hålla ren
Inte innehålla ytor, hörn eller hålrum som inte kan göras 

rent med en städtrasa
Detaljdesign 2

Vara slitstark och klara kontinuerlig användning
Vara i gott skick i minst 10 år 

(funktion, reptålighet, och stöttålighet)
Detaljdesign 2

Ha ett formspråk som upplevs som pålitligt Detaljdesign 1
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BÖR 

 

 

Krav Gränsvärde Verifiering Vikt

Göra det möjligt för användaren att anpassa produkten efter sina 

önskemål
Detaljdesign 5

Kunna hanteras med en hand Detaljdesign 5

Hjälpa användaren komma ihåg vart saker ligger Konceptutvärdering 5

Påvisa att alla saker är med inför aktiviten Konceptutvärdering 5

Vara realiserbar med dagens teknik Konceptutvärdering 5

Vara ekonomiskt hållbar för ett hushåll att införskaffa där en eller 

flera vuxna inte arbetar fulltid

Konceptutvärdering och 

detaljdesign
5

Ge direktåterkoppling för de inställningar/kommandon 

användaren har gjort
5

Kunna användas utan hjälp av en annan person Användningstest 4

Vara antropometriskt anpassad 
5: e percentil kvinna - 95: e 

percentil man
Detaljdesign 4

Upplevas som en vardagsprodukt (inte som ett hjälpmedel) Konceptutvärdering 4

Ge användaren möjlighet att se sina tidigare inställningar 4

Ha ett strukturerat gränsnitt Användningstest 3

Ge möjlighet till anpassning vid plötsliga händelser Konceptutvärdering 3

Påvisa vad som kan vara fördelaktigt (men inte krävs) att ta med 

specifikt för dagen
Konceptutvärdering 3

Påvisa vad som specifikt behövs tas med till vardagliga 

situationer
Konceptutvärdering 3

Påvisa vilka aktiviteter som gäller för dagen Konceptutvärdering 3

Påvisa olika aktiviteters tidsåtgång Konceptutvärdering 2

Vara produktionsmässigt genomförbar 

(med dagens produktionsteknik)
Konceptutvärdering 2

Vara lätt att återkomma till vid koncentrationsbyte 2

Indikera att användaren behöver göra eventuella förberedelser Detaljdesign 1

Vara hanterbar för barn 10+ år Konceptutvärdering 1

Påvisa att det finns en plan för vad/hur som ska göras 1
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KAN 

 

VILL 

 

 

  

Krav Gränsvärde Verifiering Vikt

Kunna hanteras av rullstolsburen Formutvärdering 4

Kunna hanteras utan att användaren har hörselförmåga Formutvärdering 4

Kunna hanteras utan att användaren har synförmåga Formutvärdering 4

Underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna kring 

vad som blivit medtaget
Konceptutvärdering 4

Lagra och använda information om vad som tagits med vid 

tidigare aktiviteter
4

Underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna kring 

vad som ska med
Konceptutvärdering 3

Underlätta att förberedelse för en aktivitet påbörjas 3

Påvisa hur lång tid det tar att packa i ordning sakerna inför 

aktivitet
2

Indikera att aktiviteter är utförda 1

Krav

Följa EU-direktiv gällande elektriska komponenter

Följa EU-direktiv gällande miljö (materailval, produktion, 

återvinning etc.)
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BILAGA 4. IDÉGENERERINGAR 
I denna bilaga visas alla sammanställningar från idégenerering 1 och 2. Skisserna till dessa har utelämnats. I sammanställningen har enbart de skisser tagits 

med som varit intressanta att arbeta vidare med. 
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Grupp Idé 1 Idé 2 Idé 3 Idé 4 Idé 5

Visa vilken typ av dag det är Olika sektioner av produkten 

markeras beroende på typ av dag

Presentera dåtid Yta som kommer ihåg vilka saker 

som låg där för att se vad som har 

förflyttats

Skärm som visar hur ett område 

såg ut innan förändring

Saker försvinner inte Fysisk sammanlänkning mellan 

användaren och saker för att inte 

tappa bort dem

Fysisk sammanlänkning mellan 

saker för att inte tappa bort dem 

(ex. kort kopplat till plånbok)

Påminnelse  Rutinbaserad påminnelse Saker påkallar uppmärksamhet när 

användaren går förbi och behöver 

ta med sig dem

Samling av påminnelser, där 

påminnelser bli synliga efter 

automatisk fysisk förändring av 

produkten

Saken påkallar uppmärksamhet för 

att påminna

Karaktär Karaktär som påminner 

användaren om saker

Interaktiv karaktär som visar vad 

användaren ska ha med sig

Informationskälla Interaktivt förvaringssystem som 

markerar vad som finns i den och 

när de sakerna är passande att 

användas

Produkt som kan visa information 

om saker (deras nuvarande plats, 

vad de används till etc) efter 

uppmaning av användaren

Familjemedlemmar kommunicerar 

med produkten. Produkten lagrar 

informationen och förmedlar den 

vidare till resten av familjen

Att göra val genom att visuellt se 

olika alternativ baserat på tidigare 

val

Upplevelse av att produkten är 

som "kunskapens källa": allseende, 

allvetande och utan värderingar. 

Genom att använda den känner sig 

smart, som att man har en 

superkraft

Högkvarter för ett antal saker Sakerna finns i en enhet, som 

hjälper dig få med rätt saker. 

Enheten håller dem gömda tills de 

ska användas.

Sakerna finns strukturerade i en 

enhet som hjälper dig få med rätt 

saker.

Saker är synliggorda på en avsedd 

förvaringsplats (t.ex. kort står upp i 

hållare)

Saker förflyttar sig Sakerna kommer till dig Saker packar sig själva

Saker signalerar position Signalen utgår från saken, ljus Signalen utgår från saken, ljud Signalen utgår från saken, visuellt En markör pekar på saken Saken signalerar mha rörelse

Visar vägen till saker Blir "varmare" ju närmare 

användaren kommer den sökta 

saken (ljud, ljus, visuellt, rytm etc)

Sensorer i/på kläderna visar vägen 

till sökta saker

Visuell vägvisare

Kommunikation med saker Lockrop och gensvar

Samordning Gemensam interaktiv packlista

Visuellt visa vad som ska med Någonting hänger på dörren Skärm på dörren En bild beskriver de saker som ska 

med

Vad är i väskan nu Någonting synliggör vad som 

ligger i väskan nu

Känsloförmedlare Någonting som visar 

familjemedlemmarnas nuvarande 

känslor på ett mer lättförståligt 

visualiseringssätt

Idégenerering 1 
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Grupp Idé 1 Idé 2 Idé 3 Idé 4 Idé 5 Idé 6 Idé 7

Kom ihåg teckenspråk hur saker visualiseras, 

kritik mot standarder

Barnet kan själv 

interagera med 

produkten

Motivation och fokus Skapa känslan av 

att man inte 

skiljs från sysslan

Få poäng för varje 

packat föremål

ID Saker har egna 

läsbara ID-

nummer

Hierarkisk indelning

Tekniska principer Vacuumsug Augmented Reality Utnyttja ljud/ljus som 

människan inte kan 

läsa.

Vibrerande föremål 

(t.ex. armband)

Zonindelning av bostad Attraktion/repulsion, 

motpoler

Rörelse (utan förflyttning)

Kommunikationssätt Rytmik Känslan (haptisk, taktil) 

berättar. Produkten är 

olika att hantera 

beroende på någon 

information/parameter 

X.

Synliggör att det 

närmar sig, är på väg

Idégenerering 1, övrigt 
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Namn Beskrivning + -

Förebyggande Tidskrävande

Personlig anpassning Passar kanske inte hela målgruppen

Stöket/problemet flyttar

Interaktiv kommunikationshjälp

Visuellt

Tvåvägskommunikation Stressande med påminnelser

Bådas behov och vinning integritetsaspekter

Skapa rutin

Stöd

Sammanfogar info Svårt att få tag  i skolschema digitalt

Personen får med sig rätt saker Kräver gemensam mall för scheman

Översikt

Barnet får vara med Barnet kanske vill ta med för mycket

Roligt Kanske inte vill

Avlastar föräldrar Kanske inte passar i stunden

Förbättrar kognition Vetenskap i sig

Utvecklande, dynamiskt

Överblick Jämförande (barn eller vuxna)

Automatisk Extra moment

Färdig lista Finns det redan?

Möjligt för skolpersonal att kontrolleraStor grupp - sorteringsproblem

Hjälper till med att komma ihåg

Kalender inkluderat Stressande?

Sammanfogar befintlig info

Överblick, konkretiserar

Svårt att veta vad man ska ta med i 

stressig situation

Samlar info om: var du är, var busshållplatsen är, 

bussavgångar, kalender

Visar: Tidsdisposition (hur lång tid har du på dig att gå, 

packa etc.), påminnelse, plan B

Syfte: Hjälper anv. att disponera sin tid så att man hinner 

till sin aktivitet

Reseplanerare

Mha lek packa ihop sina saker, belönas

Markerar vad barnet vill ha med

"Zombiepackning"

Barnet gör 

föräldrarna en 

tjänst

Upplevelseberikande interface som gör att man lär sig 

bättre kognition kring det som är svårt

Kognitionsspel

Få med sig rätt saker till skolaktivitet, synka med väder

Sociala medier 

Rankning, tyckande om exempelvis lekplats

Kommunikations-

system mellan 

skola och 

förälder

Man skriver in: resmål, hur länge, hur många, 

boendeform, vilka kläder man vill ha med etc.

Tar in data om: väder, seder, religion, hotelltyp, 

skolkalender etc.

Beräknar när man bör/kan åka och packlista

Kan även meddela skolan om att barnet ska vara borta 

de dagarna

Resetjänst

Får hjälp med att sätta upp och hålla rutiner med hjälp 

av en personlig coach. Coachen följer upp och stöttar i 

processen

Rutincoach

Svårt för hemtjänst att kontrollera 

packlista 

Medium i hallen som visar vad som behövs fixas, vad 

som ska vara där, etc. 

Synliggör aktiviteter mellan hemtjänst och brukare.

Hjälper till att kontrollera en digital kalender i hallen. 

Påminner

Hemtjänst lägger in info om medicin, när den ska tas etc. 

Visar framtida behov/händelser

Kommunikation 

med hemtjänst 

eller 

arbetsterapeut

Idégenerering 2  
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BILAGA 5. WORKSHOP 
Denna bilaga visar sammanställningen från workshopen. Sammanställningen utgörs av gruppens sammanställning på de enligt dem viktigaste problemen och 

de mest intressanta idéerna som de kom på under idégenerering 3. Post-it användes för att sammanställa problem och idéer. De placerades ut på 

sammanställningspappret, därefter gjordes förtydliganden i text av de som stod på post-it-lapparna. 
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BILAGA 6. KONCEPTGENERERING 
Denna bilaga består av de koncept som tagits fram i konceptgenereringen tillsammans med kommentarer kring de koncept som valdes bort. 
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BILAGA 7. UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE 
Det sammanställda resultatet från utvärderingen av de olika koncepten presenteras i denna bilaga. 

Koncept 1: Att skapa översikt 

Positivt Negativt 
 Kan se var man har saker. 

 Bra om man ofta flyttar saker mellan olika väskor 

och jackor. 

 Får överblick, vilket gör att man kan se kvällen 

innan att allt är packat inför morgondagen. 

 Bra med klistermärken då de kan sättas på saker 

som man inte kan hänga taggar på. 

 Hanterar en stor mängd saker, vilket är bra för 

föräldrar som vill ha koll på barnens saker. 

 Stor valmöjlighet kring var sensorer och taggar 

kan sitta.  

 Får inte hjälp med att hitta jackan eller väskan. 

 Får inte hjälp med att hitta de saker som inte 

ligger i närheten av någon sensor. 

 Klistermärkena går inte att diska. 

 Alla klarar inte av att hantera en smartphone. 

Kommentarer 
Ofta läggs saker på ett visst antal ställen. Genom att ha en sensor på varje sådant ställe är det lättare att ha koll på var saker 

är och om någonting inte ligger på något av standardställena är det ändå lättare att hitta den saken tack vare 

uteslutningsmetoden. 

Extra påminnelse innan användaren går och lägger sig kan vara en fördel om man är en sådan person som vill se till att ha allt 

packat kvällen innan. 

 

Koncept 2: Att skapa rutin 

Positivt Negativt 
 Tavelramen var rolig. 

 Kan se hela familjen samtidigt, ger bra överblick. 

 Kan lätt användas av barnen också. 

 Gränssnittet verkade enkelt att använda. 

 Finns en önskan om att skapa rutiner, vilket gör att 

detta koncept tilltalar. 

 Behöver inte använda en smartphone. 

 Kan skapa motivation, att försöka ha markering på 

sig så lite som möjligt. 

 Risk att vissa användare inte klarar av att hålla 

rutinen. 

 Upplevs lite onödig eftersom sakerna ändå kan 

hittas via ljud. 

Kommentarer 
Risk att den blir dyr på grund av displayen, så att integrera fler funktioner skulle vara bra för att kunna få mer nytta för 

pengarna. 

Mycket likt en Key Finder. 

Markeringen kan göras på andra, roligare sätt. 

Möjlighet att ladda mobilen vid sensorn kan läggas till. 

 

Koncept 3: Att ge påminnelser 

Positivt Negativt 
 Kopplingen mellan saker som ska med och 

händelser under dagen är mycket tilltalande. 

 Bra att sensorn är tydligt synlig för att lätt kunna 

påminna. 

 Överskådligt gränssnitt, allt samlat på ett ställe. 

 Risk att sensorn tappas. 

 Passar inte om man använder olika väskor för olika 

dagar eller aktiviteter. 

 Lite högre ingångströskel för att komma igång 

med användningen på grund av mer komplex 

användning. 

Kommentarer 
Kan bäras på kroppen som exempelvis halsband eller klocka för att minska risken att den tappas bort. Dessutom blir den då 

inte kopplad till en specifik väska. . Då försvinner dock möjligheten att se vad som är i väskan. 

Klockfunktion efterfrågas. 

Extra påminnelse innan användaren går och lägger sig kan vara en fördel om man är en sådan person som vill se till att ha allt 

är packat kvällen innan. 

Funktion att komma till facebookevent eller kalenderinlägg genom att trycka på dem i appen efterfrågas. 

Funktionen att starta appen genom att trycka på en knapp på sensorn efterfrågas. 

Likt appen Handi, som är specialutvecklad för personer med kognitiva svårigheter för att underlätta struktur och planering i 

vardagen, men har några andra funktioner och är troligtvis lättare att använda. Förslagsvis kan konceptet bli en del av Handi. 
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BILAGA 8. CONCEPT SCORING 
 Denna bilaga sammanställer resultatet från den concept scoring som utfördes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SKA
Krav Gränsvärde Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Göra så att användaren kommer ihåg att ta med sig sakerna Minst 3 saker 5 1 3 5

Vara hanterbar för vuxna med NPF 18+ år 5 4 5 2

Ha en kort inlärningsträcka 4 2 4 3

Underlätta att rutiner hålls 4 2 3 4

Underlätta skapandet av rutiner 4 2 5 2

Underlätta struktur och ordning i hemmet 4 3 2 1

Hjälpa användaren att ha koll på var saker är 3 5 3 2

Hjälpa användaren att hitta borttappade saker 3 1 4 4

Summa: 79 117 93

BÖR
Krav Gränsvärde Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Hjälpa användaren komma ihåg vart saker ligger 5 5 4 1

Påvisa att alla saker är med inför aktiviten 5 2 0 5

Vara ekonomiskt hållbar för ett hushåll att införskaffa där en 

eller flera vuxna inte arbetar fulltid
5 3 2 3

Upplevas som en vardagsprodukt (inte som ett hjälpmedel) 4 5 3 3

Ge möjlighet till anpassning för plötsliga händelser 3 5 5 4

Hjälpa användaren att hantera plötsliga händelser 3 0 0 2

Påvisa vad som kan vara fördelaktigt (men inte krävs)  att ta 

med specifikt för dagen
3 0 0 1

Påvisa vad som specifikt behövs tas med till vardagliga 3 1 1 5

Påvisa vilka aktiviteter som gäller för dagen 3 0 0 2

Vara produktionsmässigt genomförbar 

(med dagens produktionsteknik)
2 5 3 3

Vara hanterbar för barn 10+ år 1 4 5 2

Summa: 102 71 107

KAN
Krav Gränsvärde Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna 

kring vad som blivit medtaget
4 1 4

Underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna 

kring vad som ska med
3 1 3

Summa: 7 2 7

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Totalt: 188 190 207
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BILAGA 9. STORYBOARDS 
De tre storyboards som presenteras nedan är de som används under utvärdering av konceptet. De 

visar två huvudscenarion: att få med saker med taggar och att få med sig saker från packlista, och en 

variant av att få med sig saker med taggar. 

FÅ MED SIG SAKER MED TAGGAR  
Storyboarden till vänster visar hur användningen sker när användaren har glömt att lägga ner sina 

nycklar i väskan. Storyboarden till höger visar hur användningen sker när användaren har glömt sina 

nycklar och inte har sett att sensorn lyser. Sensorn vid dörren kommer då reagera på att användaren är 

på väg ut utan nycklarna. 
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FÅ MED SIG SAKER FRÅN PACKLISTA 
Denna storyboard visar hur användningen sker när användaren har glömt att packa ned sin handduk 

inför ett simningspass en dag. Ruta 3a och 3b är två varianter på hur användaren får meddelande om 

vad som saknas enligt personliga inställningar. 

 



 

103 

 

BILAGA 10. ENKÄTMALL FÖR ANVÄNDNINGSTEST 
Denna bilaga visar de frågor som användes i enkätmallen i användningstestet. 

1. Jag tror att jag skulle använda appen och produkten ofta. 

 

 

 
2. Jag upplever systemet som onödigt komplext  

 

 

 

 

3. Jag tycker att systemet var lätt att använda 

 

 

 

 

4. Jag tror att jag skulle behöva hjälp av någon som kan systemet för att själv kunna använda det. 

 

 

 

 

5. Jag tycker att de olika funktionerna i systemet är integrerade på ett bra sätt. 

 

 

 

 

6. Jag tycker att systemet är inkonsekvent. 

 

 

 

 

7. Jag tror att de flesta skulle lära sig systemet snabbt. 

 

 

 

 

8. Jag tycker att systemet är ohanterligt.  

 

 

 

 

9. Jag kände mig självsäker då jag använde systemet. 

 

 

 

 

10. Jag behövde lära mig många saker innan jag kände att jag kunde hantera systemet. 

  

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 
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BILAGA 11. RESULTAT AV ANVÄNDNINGSTESTER OCH 
INTERVJUER 
Nedan presenteras en sammanställning av de användningstest och intervjuer som utfördes för att 

utvärdera det framtagna produktkonceptet. Resultatet av detta användes för att förbättra konceptet till 

ett slutgiltigt produktkoncept. 

DELTAGARE 
Sammanlagt deltog 5 personer i testerna varav två är arbetsterapeuter och tre är föräldrar. En av 

föräldrarna har diagnos, en annan av föräldrarna inväntar att få utredas för diagnos och den tredje har 

inte NPF. En av föräldrarna arbetar med interaktionsdesign.  

ANVÄNDNINGSTEST  
Testdeltagarna fick använda appen genom att peka eller trycka på olika delar av en pappersprototyp 

för att utföra ett antal uppgifter. Uppgifterna visades för testdeltagarna skriftligt och var följande:   

Uppgift 1. Byt från veckovy till månadsvy. 

Uppgift 2. Låtsas att du är Kim. Du ska lägga in en ny aktivitet. 

a) Skapa en ny aktivitet för Resa, du kommer vilja ha med dig necessär, kläder och handduk. 

b) Lägg in aktiviteten Resa till den 21 april. 

Uppgift 3. Du vill ändra standardpacklistan i Resa. Ta bort handdukar från standardpacklistan. 

Uppgift 4. Det är onsdag kväll och du har påbörjat din packning. Hitintills har du lagt ned en necessär 

i väskan. Bocka av den artikeln i den inlagda aktiviteten. 

Uppgift 5. Skapa en ny användare med färgen mörkgrön och lägg till en sensor till användaren. 
Utfallet av testet med samtliga fel presenteras i Tabell 1 nedan. Deltagare 1 utförde inte testet och 

visas därför inte i tabellen. ”X” i tabellen innebär att deltagaren hade det problem som beskrivs och det 

som presenteras inom parantes är vad testdeltagaren trycker på istället för den avsedda handlingen. 

Vissa deltagare utförde flera delsteg i samband med ett problem, därav flera X per deltagare på vissa 

problem. Dessa delsteg ligger inte i den ordning de utfördes, utan är sorterade efter delstegets typ. 

Testdeltagarnas handlingar är färgmarkerade enligt beskrivning nedan.  

Grön: uppgiften löstes direkt utan hjälp.  

Gul: uppgiften löstes utan hjälp, men efter flera försök.  

Röd: uppgiften löstes med hjälp.  
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Tabell 1 Utfall av användningstest  

Uppgift Problem Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

1 
Hittade inte val av vy 

(missförstod ikon). 
X    

1 

Trycker på något annat 

istället för meny för att 

byta till veckovy. 

 X (veckan) X (veckan)  

  X (dagen)  

1 
Tolkar månadsvy som 

veckovy. 
 X   

2 a 

Trycker på något annat 

än Kims bild för att 

skapa aktivitet för Kim. 

   X (meny) 

   
X (backar, appen 

stängs) 

   X (dagen) 

2 a 

Osäker om aktiviteten 

har sparats efter att 

deltagaren tryckt ”klar”. 

  X  

2 b 

 

Trycker på något annat 

för att lägga till 

aktiviteten till en viss 

dag. 

X (reseikonen)  X (reseikonen) X (reseikonen) 

X (dagen) X (dagen) X (dagen) X (dagen) 

  X (menyn)  

3 

Trycker på "+" (skapa 

aktivitet) för att ändra 

aktivitet. 

X, om inte 

deltagaren hade 

råkat utföra detta 

innan 

   

4 -     

5 

Trycker på något annat 

för att lägga aktivitet 

på dagen. 

 X (+)   

 
X (redigera 

person) 
  

 

En sammanfattning av uppgifternas svårighet baserat på antalet och graden av fel för varje 

testdeltagare presenteras i Tabell 2, uppgifterna är färgmarkerade per deltagare enligt:  

Grön: låg svårighetsgrad.  

Gul: medel svårighetsgrad.  

Röd: hög svårighetsgrad.  

 
Tabell 2 Sammanställning av uppgifternas svårighetsgrad  

Uppgift Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

1     

2 a     

2 b     

3     

4     

5     
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KOMMENTARER  
Nedan presenteras ett urval av testdeltagarnas intervjusvar och spontana kommentarer som belyste de 

aspekter hos konceptet som inte redan var kända hos oss och som ansågs ha stor viktighet. Dessa har 

grupperats efter ämne och i vissa fall sammansätts vid stark liknelse. Siffrorna efter varje kommentar 

visar på vilka deltagare som har uttalat eller bekräftat kommentaren. Står det exempelvis [1] har första 

deltagaren påvisat kommentaren och står det [1, 2] har både den första och andra intervjdeltagaren 

påvisat kommentaren.  

FUNKTIONEN HOS SENSOR, TAGGAR OCH APP  
"Vem ordnar när saker ska ändras, vem ska ändra? Ibland kan det räcka med att det blir fel två gånger 

för att någon ska tröttna". Nätverket som produkten används i är viktigt att ta i beaktning. [1]  

Det finns en del produkter som försökt vara för många till lags, vilket slutat med att produkten tappat 

sitt huvudfokus. Det är bra att begränsa sig. Det finns inte tider i appen, men det kan vara bra att det 

inte gör det för att bibehålla enkelheten. [1]  

Speciella funktioner bör förtydligas att de finns tillgängliga, speciellt funktionen att dra och släppa en 

ikon till en dag för att lägga in aktiviteten. "Det känns som en labyrint. Om användaren förväntas dra 

och släppa ska det stå!" [2]  

"Det känns lite hackigt. Man borde kunna ändra allt i samma vy" (uppgift 3), "Det blir många ikoner, 

man borde kunna ändra allt på samma ställe och inte nödvändigtvis standardändra (aktiviteter)" 

(uppgift 4).  [2]  

Det finns en osäkerhet kring om det är standardpacklistan eller dagens packlista som redigeras. [4]  

Det borde finnas möjlighet att upprepa en aktivitet, med alternativ för hur länge den ska upprepas. [2]  

Veckovyn är den vy som oftast skulle användas. [1, 3, 4]  

"Av vyerna skulle jag använda månadsvy och veckovy mest, ibland skulle jag gå in på dagen." [5]  

Vecka bättre som startvy. [1]   

Vanan av veckoscheman gör att den övre raden i månadsschemat tolkas som ett veckoschema. [1]  

PÅMINNELSESIGNAL - AUDIELLT ELLER VISUELLT  
Efterfrågar funktion att spela in egen röst för påminnelserna. "Det är bättre om man påminde sig själv, 

annars kan det kännas obehagligt med en maskinell röst eller så känner man sig barnslig". Barn kan ha 

sin förälders röst som säger till. [2, 4]  

"Jag skulle aldrig titta på den, vibrationer hade varit bättre". Vill kunna ha den på sig. [5]  

Det går inte att välja om bild eller ljud är bäst. Alla har olika sätt som passar. En del kan vara 

ljuskänsliga och vissa kan bli irriterade av ljud andra behöver mer bild än text och vise versa.[3]  

Bra att produkten verbalt berättar vad som saknas. [4]  

APPENS UTSEENDE  
Appen: grundutförande, basic, möjlighet till tilläggsfunktioner. [5]  

Den så kallade Hamburgermenyn håller på att fasas ut och avråds från att användas. Den förknippas 

den inte med en vyväljare. "Jag förväntar mig mer under en meny." "En meny är inte en vy." [2]  

Det finns internationella färger på veckoscheman som används av personer med AST. [1]  

Positiva kommentarer på det visuella med att trycka och dra, då testpersonen väl förstått det. [1]  

"Använd inte ikoner utan text, alla tolkar ikoner olika." [2]  

Saker som hänger ihop ska grupperas med varandra (Om de personliga vyerna). [2]  
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Bra med färgkodning för vem och vad. [4]  

Positivt att appen liknar google calendar, det gör att miljön kommer att kännas igen. [1]  

Det finns internationellt standardiserade färger för veckoscheman för personer med AST. De kan bara 

fördelaktiga att använda för att öka igenkänningsfaktorn. [1]  

UTSEENDE PÅ SENSORER OCH TAGGAR  
Taggarna upplevs som stora. [2, 5] "Man har redan så mycket i fickan." [5]  

Sensor: kliniskt ren - känns som grundutförande, går att göra i coolare utföranden och då ta mer 

betalt. Den är försiktig, sticker inte ut, kan göras mer "wild and crazy". [5]  

 Den kan byggas ut med display, färgsättning och touchknapp. [5]  

Möjliggör för olika färg/symbol/mönster på fysisk produkt. [5]  

Konceptet upplevs som praktiskt, rent och lagom mycket för att vara trevligt. [4]  

PRISKLASS  
"Är 500 kr rimligt för två sensorer och tre taggar vardera? - Hm, ja det är det säkerligen." (osäkert) [3]   

"Om jag själv skulle sätta ett pris på produkten/systemet skulle jag säga 199 kr för en sensor med tre 

taggar, eftersom det är en vardagsprodukt utan emotionell koppling. Hade det varit ett par awesome 

högtalare hade jag gett 399 kr t.ex." [5]  

Positivt inställda till förslaget på 500 kr för app, två sensorer och tre taggar per sensor. [1, 2]  

Är villig att betala mindre än 500 kr för app, två sensorer och tre taggar per sensor. [4]  

”Handi är så komplicerat, jag har kollegor som undviker det för att den är svår att lära. Det här blir 

bättre än Handi för att det är samma miljö som många är vana vid idag.” [1]  

Bra konkurrent till Handi-appen som är extremt dyr. [1,3]   

Produkten är ett billigt alternativ till Handi. [3]  

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
"Jag tror att produkten kommer att ge nytta även om alla inte kommer kunna använda den helt 

självständigt." Det finns brukare som får hjälp med att t.ex. lägga in checklistor. [3] 

Det finns fler användningsområden: I styrning av projekt se till att alla får med sig det som behövs få 

en översikt och delegera, eller av föräldrar som inte pratar med varandra ofta, eller av sjuksköterskor 

för att få med sig prylar att stämma av mot patienter etc., eller liknande rutinyrken. [5]  

"Åh förresten, även om jag själv inte skulle använda den här skulle jag vilja använda den på min dotters 

pappa. För att se till att han har med sig allt till vårt barn. Vi förutsätter gärna att den andre tar med 

saker." [5]  

"Jag är en hönsmamma. Hade jag varit i en mer komplex situation med flera barn hade jag kanske 

använt den, men jag har bara ett barn och hon går inte iväg på så många egna saker än. Hade jag haft 

3-4 barn hade jag definitivt använt det." [5]  
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BILAGA 12. INSIKTSSAMMANSTÄLLNING 
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