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HUR VI ARBETAT

Materialet som presenteras i denna folder är 
framtaget som ett steg på vägen i ”Föräldrar 
med dolda funktionsnedsättningar i en värld av 
Internet of Things”. Projektet följer en så kallad 
användarcentrerad designprocess, vilket innebär 
att allt det vi gör utgår från de tänkta användarna 
av de lösningar som tas fram. För att kunna arbeta 
på detta sätt är det viktigt att bygga upp en djup 
förståelse av personernas livssituation – i det 
här fallet hur det är att vara förälder med NPF.  
Vi har därför under hösten intervjuat föräldrar 
med NPF runtom i Sverige; ensamstående 
såväl som parlevande föräldrar, föräldrar med 
vuxna barn och föräldrar med småbarn, en- och 
flerbarnsföräldrar etc. 

Sammanlagt genomfördes 10 intervjuer, varav 
en del intervjuer var med två föräldrar (där båda 
hade någon form av NPF) och en del med en 
av föräldrarna. Intervjuerna varade strax över 
en timme i snitt. Efter att intervjuerna avslutats 

genom fördes en omfattande analys av materialet, 
vilken resulterade i materialet i denna folder. Vi såg 
i analysen att vi i intervjuerna hade mött tre typer 
av familjer (för det går inte att prata med föräldrar 
utan att prata om familjen). Dessa återspeglas i de 
personarketyper som presenteras här. 

Dessa olika familjer återspeglar den varierande 
grad av påverkan på livet som NPF-diagnosen 
har, och hur den starka ärftliga faktorn bidrar till 
familjens situation som helhet. Detta syns i hur de 
olika personarketyperna beskrivs, men ännu mer 
i de tillhörande scenarierna. För Cassandra, som 
påverkas mest av sin NPF, är problemen stora och 
visar sig framförallt över längre tid. För Peter och 
Karin å andra sidan så manifesterar sig problemen 
framförallt i situationer under en dag. Detta innebär 
inte att Cassandra inte har den typen av problem 
som de andra familjerna, men när hon pratar om 
sin situation så är de relativt små i jämförelse med 
hennes andra problem.

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att 
dessutom ha ADHD, autism eller Asperger leder 
ofta till att utmaningen blir än större. ADHD, 
autism, Asperger och liknande diagnoser kallas 
ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* 
(NPF). Föräldrar med en neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning kan ibland uppleva 
en ond cirkel med utgångspunkt i en icke-
fungerande vardag. ”Föräldrar med dolda 
funktionsnedsättningar i en värld av Internet of 
Things” har som mål att undersöka hur smarta, 
uppkopplade prylar kan underlätta för föräldrar 
med någon form av NPF.

Ett exempel på detta skulle kunna vara hur en 
NPF-förälder som har svårt med arbetsminnet 
behöver hjälp med att komma ihåg att se till att 
deras barn får med sig sin gympapåse till skolan. 
Att ställa fram gympapåsen i hallen räcker ofta 
inte. Att koppla upp smart sensorer i gympapåsen 
och dörren till telefonen skulle kunna öppna nya 
möjligheter. Vet telefonen att gympapåsen ska 
med på torsdagar så kan en påmminelse ges om 

dörren passeras utan att gympapåsen är med 
en torsdag. På så vis kan påsen kan plockas med 
innan det är för sent.

PROJEKTPARTNERS
Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen 
och är ett samarbete mellan Usify, SP - Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Evo Things och 
Högskolan i Kristianstad. Mer information finns på 
http://www.iot-for-npf-foraldrar.se.

Materialet i denna skrift är allmänt tillgängligt via en Creative 
Commons CC BY-SA 4.0 licens vilket innebär att du får:
• Dela materialet fritt
• Bygga vidare på innehållet,  
 även för kommersiellt bruk
Under förutsättning att:
• Du tydligt visar att du bygger vidare på  
 detta material
• Att du tillgängliggör ditt arbete under  
 samma licens
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*Begreppet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar används flitigt men saknar klar definition. Diagrammet på sidan tre 
representerar vår tolkning. Ett relaterat begrepp som delvis har ersatt NPF är Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.



AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND (AST)
Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbegrepp 
för funktionsnedsättningar som faller inom autism- 
spektrat. Gemensamt för alla är att de i olika 
utsträckning involverar svårigheter med social 
interaktion, kommunikation och föreställnings -  
förmåga. En del har även perceptuella svårigheter 
som överkänslighet mot ljus, ljud eller beröring. 
Personer med någon typ av AST kan också ha 
svårigheter med tidsuppfattning och organisations-
förmåga. Exempel på diagnoser är Aspergers 
syndrom och autistiskt syndrom.

AUTISTISKT SYNDROM   Autistiskt syndrom  
medför bland annat nedsättningar inom helhets-
förståelse, socialt samspel och kommunikation, 
planerings- och organisations förmåga, fantasi/ 
föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden 
och känslor. Diagnosen innebär en kombination av 
begränsningar i social förmåga och kommunikation 
samt ett repetitivt beteende.

ASPERGERS SYNDROM (AS)   Aspergers syndrom, 
även kallat högfungerande autism, är en form av 
autism som framförallt yttrar sig i svårigheter att 
tolka sociala signaler och kroppspråk. Personer med 
asperger har ofta normal eller hög begåvning och 
kan dras åt specialintressen (likt autistiskt syndrom). 
Det råder mycket diskussion kring definitionen av 
Aspergers syndrom vilket resulterat i att diagnosen 
försvunnit ur de senaste medicinska beskrivningarna 
och istället ersatts av den bredare diagnosen 
Autismspektrumtillstånd.

ATYPISK AUTISM Exakt vad som skiljer Atypisk 
autism från de med Autistiskt syndrom eller 
Aspergers syndrom är inte solklart i litteraturen. De 
som får diagnosen Atypisk autism uppfyller av olika 
anledningar inte alla krav för Autistiskt syndrom eller 
Asperger, men har ändå så pass stora svårigheter att 
det inte bara handlar om drag av autism.

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY  
DISORDER (ADHD) ADHD innebär bland annat 
svårigheter med exekutiva funktioner som bristande 
impullskontroll och förmåga att fördela sin upp-
märksamhet. Detta yttrar sig i svårigheter att 
koncentrera sig, hyperaktivitet och impulsivitet. 
Personer kan även i varierande grad ha problem 
med tidsuppfattning och organisations förmåga.

ADHD-H (FRAMFÖRALLT HYPERAKTIVITET)
ADHD med huvudsakliga drag åt hyperaktivitet.

ADHD-I (FRAMFÖRALLT OUPPMÄRKSAMHET, 
TIDIGARE ADD) ADHD med huvudsakliga drag åt 
ouppmärksamhet utan hyperaktivitet (tidigare kallat ADD).

ADHD-C (KOMBINATION) ADHD med drag åt 
både ouppmärksamhet och hyperaktivitet.

TOURETTES SYNDROM Tourettes syndrom visar 
sig genom upprepade reflexliknande rörelser eller 
läten som kallas tics. Auditiva tics kan vara harklingar 
eller läten och kan utvecklas till ord eller meningar. 
Tourettes förknippas ofta med Koproali som innebär 
ofrivilliga utbrott av obscena ord.

Begreppet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för ett flertal 
olika diagnoser som påverkar hur hjärnan arbetar och fungerar. Några av dessa diagnoser 
är Autismspektrumtillstånd, ADHD, och Tourettes syndrom.

NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF)



CASSANDRA (ensamstående)

Jag hade aldrig orkat 
med min livssituation 

utan min ADHD.
ÅLDER: 37

CIVILSTATUS: Ensamstående

SYSSELSÄTTNING: Sjukskriven 
100% pga utmattningssyndrom

DIAGNOS: ADHD-C

BARN: Dotter på 10 år som bor 
permanent hos henne

Cassandra har alltid stuckit ut. Som ung umgicks hon i det 
som av andra kallades värstinggänget då hon där fick leva 
ut sitt behov av att alltid stå i centrum. Hon upplevdes 
då som nu som en rolig person att umgås med, även om 
hennes impulsivitet ofta ställer till problem för henne.  
Speciellt hennes redan 
ansträngda ekonomi sätts 
ofta på prov av impulsköp. 
Hennes impulsivitet 
hänger även samman med 
viss naivitet kring andra 
människor, och hon har 
flera gånger hamnat i 
problem med polisen efter 
att ha blivit utnyttjad av 
bekanta som hon ställt  
upp för. 

Cassandra har en dotter på 10 år som bor permanent 
hos henne. Fadern finns inte med i bilden. Det innebär 
att Cassandra behöver ta eget ansvar för att uppfostra 
dottern, vilket är ett tufft jobb då dottern också har 
ADHD-C och ständigt hamnar i problem i skolan och på 
fritiden. Fram tills att dottern började skolan arbetade 
Cassandra, men numera är hon sjukskriven på heltid för 
utmattningssyndrom. 

Cassandra har väldigt mycket kontakt med olika 
myndigheter kring hennes och dotterns situation och 
säger att det är som ett heltidsarbete. Hon känner sig 
ofta felbemött av det offentliga och kan då lägga väldigt 
mycket energi på att kämpa för sin sak. Det har hänt flera 

gånger att Cassandra lyckats ändra 
på beslut efter att ha läst och 
åberopat olika lagparagrafer.

Hemmet är i en ständig oordning 
och Cassandra bjuder aldrig 
hem någon av sina få vänner 
då hon skäms för hur det ser ut. 
Hennes oförmåga att komma 
ihåg saker tillsammans med 
hennes svårigheter att hålla upp 
koncentrationen gör att hon har 
svårt att upprätthålla vänskaper 

trots att de flesta spontant tycker bra om henne när de 
träffas. Att hon dessutom har problem med att sköta sin 
personliga hygien blir ytterligare ett problem i relationen 
till andra människor.

Trots detta säger Cassandra att hon är glad över sin ADHD 
– hon hade aldrig orkat med sin livssituation om inte hade 
haft ADHD.

PÅVERKAS AV DIAGNOSEN I VARDAGEN

Har svårt med ekonomin, 
både att få pengarna att 
räcka till och att komma 
ihåg att betala räkningar.

Klarar inte av att sköta 
sin hygien ordentligt.

Känner att myndigheterna 
inte förstår hennes situation 

och bemöter henne fel.
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Cassandra glömmer ofta bort både 
möten och saker. Hon får ofta leta 
efter saker ett bra tag när hon behö-
ver dem, och har flera gånger missat 
viktiga möten.

Cassandra är impulsiv, och när hon 
är stressad gör hon ofta impulsiva 
handlingar som att köpa nya saker 
som hon egentligen inte har råd med.

Cassandra tror alltid gott om andra 
människor vilket gör att hon lätt 
hamnar i problematiska situationer. 
Den här fredagen är Cassandra ute 
och dansar trots att hon inte fått med 
sig någon. Hon sätter ifrån sig hand-
väskan när hon är i baren och vänder 
sig sedan bort. När hon vill ta den 
några minuter senare är den spårlöst 
försvunnen med mobil, pengar och 
allt annat i.

På grund av familjens komplexa 
situation så har Cassandra i princip 
dagliga kontakter med någon form 
av offentlig organisation som skolan, 
Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Kombinationen av hennes 
intensiva hemsituation, 
impulsivitet och glömska har 
gjort att Cassandra har väldigt 
få vänner kvar och även har en 
dålig relation till sin släkt. De 
få gånger i månaden hon skulle 
kunna hitta på något med 
vänner har hon därför svårt att 
hitta någon att umgås med.

Med hennes begränsade inkomster 
från början och tendensen att göra 
impulsköp, så blir slutet av nästan 
varje månad en ekonomisk kamp för 
Cassandra.

Sen hon skaffade en smartphone 
och fick möjligheten att lägga in 
påminnelser har dock Cassandra 
blivit mycket bättre på att komma 
ihåg sina möten.



JOHAN (gift med Maria)

Det är som att jag inte 
har en startmotor, jag vet 
vad som måste göras men 
jag kommer inte igång.

ÅLDER: 30

CIVILSTATUS: Gift sedan 8 år

SYSSELSÄTTNING: Arbetar 100% 
som personlig assistent

DIAGNOS: ADHD-H

BARN: Två döttrar, 7 och 11 år

Johan har alltid haft ett hetsigt temperament och lätt 
hamnat i bråk under sin uppväxt. När han blir som argast 
är det i princip bara hans fru Maria och hans föräldrar som 
kan få honom att lugna ner sig. Att det skulle 
kunna bero på att han har ADHD var något 
som han och Maria började diskutera efter 
att Maria fått sin diagnos och de lärde 
sig mer om ADHD än ”vad alla vet”.

Det är få utanför Johans innersta 
krets som vet att han har ADHD – 
han är rädd att bli stämplad som 
”ADHD-killen” samtidigt som han 
upplever att få förstår problematiken 
det innebär att leva med ADHD. Det 
gör även att många kan uppfatta 
honom som nonchalant när han inte 
orkar hålla uppe uppmärksamheten 
så som förväntas i allmänhet. 

Johan och Marias äldsta dotter har 
ADHD-C och påverkas mycket av den vilket gör att hon 
ofta får problem i skolan relaterade till detta. Att hantera 
dessa situationer är en verklig energibov för alla i familjen. 
De dagar som det uppstår problem i skolan orkar familjen 

inte med mer under dagen. Det blir ofta upp till Johan att 
försöka hålla ihop familjen dessa dagar, men det händer att 
även han kraschar och inte orkar. Detta gör att städningen 

ofta blir eftersatt och hemmet är 
stökigt.

Även om det framförallt är 
temperamentet och den jobbiga 
hemsituationen som påverkar Johan 
kan han även känna igen sig i andra 
saker kopplade till diagnosen; 
svårigheter att komma ihåg saker, 
svårt med att hålla ordning och 
att lyckas genomföra det han vet 
behöver göras. Just att han har svårt 
att genomföra saker gör att han tror 
att många uppfattar honom som 
lat. När han kommer igång med 
att göra något blir han dock lätt 
hyperfokuserad och har svårt att 
lägga något åt sidan förrän det är 

helt klart. Detta gör att han ofta inte kommer i säng i rimlig 
tid och får lida för det dagen efter då han är trött och har 
låga energinivåer.

PÅVERKAS AV DIAGNOSEN I VARDAGEN

Har svårt att genomföra prak-
tiska saker, vilket gör att folk 

tror att han är lat. 

Blir lätt hyperfokuserad och fokuserar all 
sin energi på något tills saken är avslutad. 
Gör att han får svårt med tidsuppfattningen 

och inte kommer i säng i tid.

Har väldigt hetsigt 
temperament.



MARIA (gift med Johan)

Det är som en 
torktumlare i huvudet 

liksom, det bara snurrar 
och snurrar. 

ÅLDER: 29

CIVILSTATUS: Gift sedan 8 år

SYSSELSÄTTNING: Arbetar ca 25% 
på familjeföretag

DIAGNOS: Asperger, ADHD-I

BARN: Två döttrar på 7 och 11 år

Maria kände under hela sin uppväxt att hon var annorlunda, 
men utan att veta varför. Hon utreddes redan på högstadiet,  
men utan att få en diagnos. Att inte få diagnosen, som hon 
var övertygad om att hon hade, ledde till djupa funderingar 
som i sin tur ledde till hennes första depression.
 
Som 19-årig småbarns-
förälder blev hon dock 
utredd på nytt och hon fick 
dubbeldiagnosen Asperger 
och ADHD-I. Vid den andra 
utredningen hade hon 
med sig Johan som kunde 
hjälpa henne att förstå vad 
utredarna faktiskt menade 
med sina frågor, då hon har 
en tendens att tolka frågor 
väldigt bokstavligt istället för att 
svara på vad folk egentligen menar.

Maria arbetar idag 25% på sin brors företag. Hon har inga 
fasta arbetstider då hennes arbetsförmåga beror mycket 
på hur hon mår när hon vaknar på morgonen. Har det 
exempelvis varit problem i skolan för äldsta dottern brukar 

Maria sällan arbeta dagen efter. Detta då det tar all hennes 
energi att försöka hjälpa dottern att hantera sin ADHD-C 
sådana dagar. Maria säger dock att det oftast är Johan som 
får ta hand om hemmet och barnen de jobbiga dagarna då 
hon inte orkar och lätt blir utmattad. När hon är hemma 

kämpar hon ofta med negativa tankar om sin 
otillräcklighet, vilket flera gånger lett till 

depressioner.

Maria försöker skapa rutiner, som att 
gå till arbetet ett par timmar varje 

dag, eftersom hon vet att rutiner 
hjälper henne mycket med att 
klara vardagen. Hon har dock 
svårt att hålla sina rutiner. Hon 
har även svårt att inse detta 
och lovar ofta saker som hon 
sedan inte klarar av att hålla. 
Något som har en starkt negativ 

påverkan på Maria är när det är stökigt runt omkring henne, 
då hon inte vet var hon ska börja. Samtidigt glömmer hon 
ofta att plocka undan efter sig och lämnar till exempel 
skåpsluckor i köket öppna.

PÅVERKAS AV DIAGNOSEN I VARDAGEN

Hamnar lätt i en negativ 
tankespiral vilket lett till 
depressioner i omgångar.

Rutiner underlättar, 
men är svåra att 

upprätthålla.

Kan aldrig vara säker på 
om hon orkar gå till jobbet 

en dag eller inte.
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Maria har under eftermiddagen ett möte med lärare, 
assistent och rektor på äldsta dotterns skola för att 
diskutera dotterns situation och vad som kan göras för 
att hjälpa henne. Maria upplever mötet som väldigt 
frustrerande då hon inte känner att skolpersonalen 
förstår dotterns behov. De får därmed inte den hjälp 
de behöver enligt Maria. Efter mötet är Maria helt 
utmattad och orkar inte göra mer under dagen.

Johan har under tiden haft en bra dag 
på jobbet, men börjar känna sig trött 
mot slutet av dagen. Väl hemma möts 
han av en slutkörd Maria. Det gör att 
han inte kan sätta sig med räkningarna 
som kommit under veckan som han 
brukar göra varje 25e. Han får istället 
ägna tiden åt att ta hand om döttrarna, 
och när de lagt sig är även Johan trött. 
Han sätter sig framför Netflix för att 
se ett avsnitt av en serie men fastnar 
helt i det och sträckser 5 avsnitt tills 
säsongen är slut och klockan hunnit 
bli halv tre på natten. Johan lyckas 
till slut slita sig och går och lägger 
sig. Räkningarna blir bortglömda och 
familjen blir först medvetna om detta 
när betalningspåminnelserna kommer.

Maria gillar att sätta igång projekt, 
men är väldigt dålig på att avsluta 
dem. Ofta lämnar hon dem ofärdiga 
och Johan får plocka undan efter 
henne.

Det händer ofta att Johan ska 
göra något, men har svårt att 
sätta igång med det. Det kan 
t.ex. vara saker som att lägga 
sig, städa eller gå ut med 
soporna.

Flera gånger i veckan orkar 
Maria inte gå till jobbet, speciellt 
om dagen innan har varit 
energikrävande eller att hon är 
spänd inför något.



PETER (sambo med Karin)

Det går mycket tid 
åt att organisera 

mig, för jag är inte 
bra på det. 

ÅLDER: 34

CIVILSTATUS: Sambo

SYSSELSÄTTNING: Arbetar 60% 
som programmerare

DIAGNOS: Asperger

BARN: 1-årig son med Karin, 7-årig 
dotter sen tidigare förhållande och 
bonusson på 5 år som bor med dem 
varannan vecka

När Peter som 28-åring fick sin aspergerdiagnos var det få 
i hans närmsta omgivning som blev överraskade. Peter har 
alltid varit den typen av person som grottar ner sig i ett 
specifikt område när något fångat hans intresse, samtidigt 
som han har problem med temperamentet.

Peter tänkte själv att det var 
en del av hans personlighet, 
men efter hans dotters födelse  
började problemen att påverka 
hans liv på ett tydligt sätt. 
Han klarade inte längre att 
arbeta heltid och blev oerhört 
stressad och trött av att inte 
veta hur dottern skulle bete 
sig. Detta påverkade även 
hans förhållande till dotterns 
mamma till den grad att de 
separerade.

Efter att ha fått sin diagnos har Peter fått hjälp av 
samhället med att hantera sin Asperger bättre. Han vet nu 
att irritationen kommer när han får slut på energi och att 
oväntade händelser dränerar honom på energi. Han lägger 

PÅVERKAS AV DIAGNOSEN I VARDAGEN

därför stor vikt vid att skapa rutiner i sin vardag och att 
förbereda sig inför stresskapande situationer. Exempelvis 
genom att lägga fram kläder inför morgondagen redan på 
kvällen och att skapa zoner i hemmet där resten av familjen 
inte får ändra ordningen eller stöka ner. På arbetet ber han 

att få tydliga och konkreta 
arbetsuppgifter.

I relation till barnen innebär 
detta att Peter, under de veckor 
som de två äldre barnen inte 
är hos dem, försöker planera 
upp tiden med barnen så 
gott det går, t.ex. genom att 
förbereda för aktiviteter för 
varje dag. Barnen får inte ha 
tråkigt eller få lågt blodsocker 
eftersom de då kan bli gnälliga, 
och han har svårt att hantera 
sådana situationer. Vad gäller 

hans och Karins gemensamma son upplever Peter att Karin 
har en mycket större förståelse för hur han agerar än vad 
dotterns mamma hade, kanske tack vare att Karin själv har 
en diagnos.

Får lätt slut på energi 
och blir då arg och 

irriterad.

Har vissa svårigheter 
i att sätta sig in i hur 

andra känner och tänker. 

Har ett starkt behov av rutiner 
och att vara förberedd på vad 

som ska hända.

Lägger mycket tid och energi på 
att planera upp tiden med de 

större barnen så att han vet vad 
som kommer ske.



KARIN (sambo med Peter)

Ibland tar det en extra 
kvart att bege sig hemåt 
från jobbet bara för att 
jag behöver leta efter 

nycklarna. 

ÅLDER: 33

CIVILSTATUS: Sambo

SYSSELSÄTTNING: Arbetar 75% 
som förskolelärare på montessori- 
förskola (föräldraledig för tillfället)

DIAGNOS: ADHD-C

BARN: 1-årig son med Peter, 5-årig 
son sen tidigare förhållande och 
bonusdotter på 7 år som bor med dem 
varannan vecka

Karin fick sin diagnos efter en depressionssjukskrivning 
mot slutet av sin förskolelärarutbildning  Depressionen 
orsakades av en känsla av otillräcklighet.  Hon missade 
ofta föreläsningar och 
hade problem med studie-
motivationen när hon inte 
kände sig utmanad.

Så länge Karin tar sin 
medicin klarar hon av sitt 
arbete bra, men efterhand 
som medicinens effekt 
minskar under dagen gör 
sig ADHDn påmind. Hon 
glömmer ofta saker eller 
har svårt att hitta det hon 
behöver – ibland tar det 
en extra kvart att bege 
sig hemåt från jobbet 
bara för att hon behöver leta efter t.ex. nycklarna. Hon 
har även problem med att komma ihåg saker relaterat till 
rutiner i vardagen, såsom att ta med barnens gympakläder 
på tisdagar.  Ännu svårare är det med sådant som sker 

PÅVERKAS AV DIAGNOSEN I VARDAGEN

oregelbundet, exempelvis att ta med matsäck till en utflykt. 
På hemmaplan uppskattar hon rutinerna som Peter ordnat, 
men när det är upp till henne att upprätthålla rutinerna så 

klarar hon oftast inte det. Detta 
hänger ihop med att hon har 
svårt att disponera sin tid – hon 
kan göra något väldigt intensivt 
under tidspress, men har svårt 
att jobba lagom hårt hela tiden. 
Eller som hon själv uttrycker det; 
”jag är här och nu”.

Att hon är här och nu åter-
speglas på många sätt i hennes 
sätt att vara; hon gillar att 
dra igång projekt, men slutför 
dem sällan och hoppar mycket 
mellan samtalsämnen vilket 
gör att andra inte hänger med 

i hennes tankar. Likaså kämpar hon med att hålla reda på 
viktiga papper och att klara av administrativa uppgifter, 
vilket gör att det ofta blir Peter som får ta hand om det 
administrativa i hemmet. 

Tappar bort och 
glömmer saker.

Har svårt att hålla 
rutiner, samtidigt som 
spontanitet är jobbigt.

Drar igång många små 
projekt, men avslutar 

dem sällan.



Peter stiger upp och hoppar in i duschen. När han är klar i 
badrummet efter ca 15 min stiger Karin upp. Medan Karin 
gör sig redo så ställer Peter fram frukosten för hela famil-
jen. När Karin är redo så väcker de de två äldre barnen. 
Femåringen är dock väldigt trött denna morgon och tar 
lång tid på sig, vilket stressar Karin mycket då hon vet att 
Peters rutiner inte kommer hålla om sonen tar för lång tid 
på sig. Hon försöker därför skynda på så gott hon kan, men 
det leder bara till att hon glömmer att skicka med sonen 
nya ombyteskläder till förskolan efter att han behövt byta 
kläder under gårdagen.

På väg ut på promenad börjar ettåringen att 
gråta och vill ha en napp, men Karin kan inte 
hitta någon trots att hon alldeles nyss hade 
en i handen. Hon letar i uppemot tio minuter 
innan hon hittar en napp. När hon väl hittat 
en inser att hon lagt ifrån sig nycklarna 
någonstans medan hon letade efter en napp 
och får börja leta på nytt. Peters skrivbordsgranne kommer tillbaka från sin 

lunch och frågar Peter om han glömt gå på lunch nu 
igen. Peter kollar på klockan och inser att han än en 

gång varit så inne i en uppgift att han helt tappat 
koll på omvärlden och missat att gå på lunch. Trots 
detta har han svårt att slita sig från uppgiften han 

jobbar med och tar först lunch vid 14.10.

Ettåringen somnar för sin eftermiddagslur och 
Karin bestämmer sig för att äntligen ta tag i och 
rensa ur en av garderoberna – det borde ju gå 
snabbt. Efter ca en timme vaknar ettåringen och 
börjar skrika. Karin får lämna garderobsrensningen 
mitt i för att byta blöja.

Peter kommer hem efter att ha hämtat upp de två äldsta 
barnen på förskola respektive skola. Han möts av Karins 

avbrutna garderobsrensning som spillt in i en av hans 
”stökfria zoner”. Han grips av ett behov av att genast 
rensa upp och klarar inte av att fokusera på barnen 

innan det är gjort. Dottern vill dock leka med sin far 
och försöker på olika sätt få honom att leka med henne. 
Han försöker hantera situationen, men det hela dränerar 

honom på energi.

Peter brukar normalt sett ha maten klar till familjen 
nu, men han orkar inte ta hand om maten efter att 
ha fått slut på energi och har inte ens börjat med 
matlagningen. Karin ringer därför till den lokala 
pizzerian och beställer pizza till familjen.

Efter maten drar sig Peter undan och sätter sig 
framför datorn för att spela spel. Karin vet att när 

han gör så istället för att upprätthålla barnens 
kvällsrutiner så blir det upp till henne att se till att 
barnen kommer i säng. Hon får natta de tre barnen 
på egen hand, vilket gör att barnen kommer i säng 
sent. Peters dotter hinner bli övertrött och väldigt 

kinkig tills det är hennes tur att nattas. När barnen 
väl somnat är Karin så trött att hon snabbt somnar 

på soffan medan Peter blir sittande med sitt spel 
ända in till småtimmarna.



Jag är här och nu, går in 
och ut i kompisrelationer, 

hänger inte i.

Att få diagnos var något 
befriande. Jag har lidit 

mycket av följderna av att 
ha de här problemen; ångest 
och depressioner under livet.

Jag satte mobilen på ringning 
en kvart innan lektionen började 
så man kan avbryta om man är 

engagerad i det man håller på med.

En person med ADHD vet 
vad de ska göra och förstår 

det, men saknar förmågan att 
genomföra det.

Det är kaos i 
huvudet liksom.

STÖDS OCH FINANSIERAS
AV PTS TÄVLING

”INNOVATION FÖR ALLA”
pts.se/innovation


