


Materialet i foldern är licenserat under Creative Commons by-sa, vilket 
innebär att materialet får delas och beabetas så länge ett korrekt erkän-
nande ges till upphovsmännen samt att eventuellt vidarearbetet material 
från ursprunget hamnar under samma licens.
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För mer information om projektet som examensprojektet utförts inom se: 
www.iot-for-npf-foraldrar.se
För mer inoformation om examensprojektet se:
Att designa en produkt för vuxna med ADHD och AST



Materialet i den här foldern är en sammanställning av de insikter som erhållits från ett examensarbetet av 
två studenter från civilingenjörsprogrammet i design och produktutveckling vid Linköpings universitet. I 
examensarbetet har ett produktkoncept utvecklats där målgruppen varit föräldrar med adhd och/eller au-
tism.  

Examensarbetet är en del av ett projekt som Usify, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Evothings och 
Högskolan i Kristianstad  bedriver på uppdrag av Post- och telestyrelsen i syfte att undersöka hur föräldrar 
med dolda funktionsnedsättningar kan gynnas av Internet of Things (IoT). Mer information om projektet kan 
ses på hemsidan http://iot-for-npf-foraldrar.se/. 

Materialet bygger på en workshop med fyra deltagare och åtta enskilda intervjuer med användningstester 
som genomförts i arbetet. I workshopen  deltog tre personer med diagnos och en person med nära anhörig 
som har diagnos. I intervjuerna deltog tre personer med diagnos, tre arbetsterapeuter och en förälder utan 
diagnos. Insikterna som erhållits genom projektets utförande har kompletterats med litteratur och resultatet 
av en förstudie som utförts av företaget Usify. Företaget utförde sammanlagt 10 intervjuer där en eller två 
föräldrar med adhd och/eller autismspektrumtillstånd medverkade per intervju.     

Vi vill tacka de personer som medverkat i och bidragit till projektet och därmed gjort denna insiktssam-
manställning möjlig.  Vi vill även tacka de föreningar och personer som hjälp till med att sprida information 
om projektet och att hitta personer med adhd och/eller autismspektrumtillstånd som kunnat delta i work-
shopen och intervjuerna. 

Förord

Vi vill belysa att de personer som medverkat i projektet är vuxna, vilket innebär att de råd 
och förslag som presenteras i foldern är avsedda för projekt med en vuxen målgrupp.





Det finns flera varianter av både ADHD och AST, och varje variant i sig har ett spektra av olika drag och 
problematik. Det finns vissa likheter mellan diagnoserna och de sammanfaller ofta, så en person med ADHD 
kan även ha AST.

Svårigheter som personer med NPF upplever är sådana som de flesta personer känner igen hos sig själva. 
Den stora skillnaden mellan personer som har NPF och de som inte har det, så kallade neurotypiska per-
soner, är hur mycket svårighet de har och hur ofta svårigheterna uppstår. Exempelvis känner de flesta igen 
sig med att ofta glömma möten någon gång ibland, men för en person med ADHD med den problematiken 
kan det hända varje dag och därför få mycket större konsekvenser. 

Många personer med NPF anpassar sig för en värld utformad för neurotypiska personer, men det är mer 
sällan som det är det omvända. Genom att dela med oss av den kunskap som vi erhållit från vårat examen-
sarbete hoppas vi design i framtiden kommer bli mer anpassad även för personer med NPF. 

Innehållet i foldern består av beskrivningar av diagnoserna som är relevanta vid produktutveckling samt tips 
på vad som kan vara bra att ha i åtanke vid användarstudier med personer med NPF. 
Även om ett projekt görs där fokus inte är på personer med NPF kommer det troligen finnas personer 
medverkande i projektet som har NPF, därför är det här materialet användbart även då.

Beskrivningar och tips är på en generell nivå för att kunna appliceras på så många olika projekt inom pro-
duktutveckling som möjligt och bör ses som rekommendationer. Foldern är anpassad för främst produktut-
vecklare, men kan även användas av andra grupper.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, även kallat NPF, är ett samlingsnamn för ett antal dolda funk-
tionsnedsättningar. I NPF ingår autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom och ADHD, men i den här 
foldern kommer fokus att vara på AST och ADHD. Hur begreppet NPF används varierar dock mellan olika 
enheter och geografiska platser. 

Introduktion

Bild från www.iot-for-npf-foraldrar.se



ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Det som tas upp här stämmer inte in på alla med ADHD men de flesta. Oavsett 
är det saker som är viktiga att beakta i utvecklande av en produkt.

ADHD delas in i 3 olika varianter:

Huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet 
Vanligt hos personer med den här typen av ADHD är att de gör och 
säger saker mer spontant utan att hinna reflektera över det innan. 
De har även mycket lätt för att bli rastlösa. 

Huvudsakligen uppmärksamhetsstörningar 
De med denna typ av ADHD har svårt att hålla koncentrationen, 
glömmer lätt och tappar ofta bort saker. De har även extra 
svårigheter i att komma igång med eller göra klart uppgifter. 

Kombinerad typ med både impulsivitet/överaktivitet och 
uppmärksamhetsstörning 
Det är vanligt att personer med ADHD har drag som stämmer in på 
impulsivitet och överaktivitet samtidigt har drag av
uppmärksamhetsstörningar. Har man många drag av båda har man 
en kombinerad typ av ADHD.

Driven och kreativ
Personer med ADHD är ofta 
kreativa och drivna.

Skillnad i uttryck
Vissa personer med ADHD är 
mer utagerande på 
grund av sin ADHD, andra är 
istället mer lågmälda och kan 
uppfattas som passiva.

Hyperfokus
I kontrast med att komma 
igång med saker kan det 
vara svårt att slita sig från 
vissa saker då hjärnan istället 
sållar bort allt utom det som 
utförs just för stunden.

Svårt att komma igång.
Det kan vara svårt att kom-
ma igång att göra saker 
och att färdigställa dem, 
eftersom hjärnan hela tiden 
tar emot nya intryck från 
omgivningen.Det har inte att 
göra med lathet.

Oförmåga att sortera intryck
Hjärnan sållar inte bort de intryck 
som inte är relevanta utan svarar 
direkt på inkommande stimuli. Det 
kan göra det lätt att bli 
distraherad eller agera impulsivt.
 

Glömmer lätt
Då hjärnan ständigt tar emot 
nya intryck är det lätt att 
glömma bort saker bland 
mängden av intryck.

VS



AST
Autismspektrumtillstånd

Detaljer bygger upp 
helhetsbilden
Intryck bearbetas på en 
detaljbaserad nivå, 
eftersom det finns brister 
i den inre referensramen, 
vilket gör att hjärnan 
ständigt behöver 
bearbeta intryck som nya. 

Bokstavligt
Personer med AST tar ofta 
vad som sägs och skrivs 
bokstavligt. 

Svårt att avläsa andra
Svårt att gissa vad andra 
tycker och tänker.
Därmed skapas också os-
äkerhet eftersom det är svårt 
att tolka social kodex.

Sinnesintryck
Kan reagera starkt på vissa 
typer av ljud, ljus, tryck 
eller andra sinnesintryck.
Vad som fungerar bra och 
dåligt inom gruppen går 
inte att säga, exempelvis 
föredrar vissa hårt framför 
mjukt och andra tvärtom.

Vill ha överblick
Det kan vara svårare att 
föreställa sig vad som ska 
hända vid ett visst tillfälle, 
även om personen gjort 
någonting liknande förut.

Svårigheter att förställa 
sig abstrakta begrepp
Kan ha svårigheter med att 
visualisera och föreställa sig 
abstrakta begrepp, vilket 
skapar problem med att 
bland annat att hålla tider 
eller läsa kartor. 

Missförstånd
En kombination av att ta 
saker bokstavligt och att ha 
svårt att avläsa andra gör att 
det lätt kan 
uppstå missförstånd 
mellan personen med AST 
och andra.

Det som tas upp här stämmer inte in på alla med AST men de flesta. 
Oavsett är det saker som är viktiga att beakta i utvecklande av en produkt.

Detaljduktig
Personer med AST blir dukti-
ga på att urskilja små detal-
jer och varianser, men det är 
också tröttsamt för hjärnan.

Svårt att känna igen 
ansikten
Kan ha svårigheter att kän-
na igen ansikten, även för 
närstående.
En del lär sig skilja på 
personer genom
exempelvis vilken färg de har 
på jackan istället.



Användarstudier med personer med NPF 
Tips och råd

Heterogen målgrupp
Målgruppen är, trots NPF som gemensam faktor, väldigt heterogen. Det gör att även om man samlar per-
soner med en typ av diagnos kan det vara stor skillnad vad gäller personlighet, erfarenheter, livssituationer, 
perspektiv, etc. Även graden av personlig problematik kopplat till diagnosen är mycket individuell.

Bortfall
Allmäntillståndet hos personer med NPF kan variera från dag till dag, vilket gör att det vissa dagar inte är 
möjligt för deltagare att gå på en intervju. Räkna med att en del kommer att ställa in mötestillfället samma 
dag som det ska äga rum.

Att nå ut till personer med NPF
Att hitta personer med NPF som kan delta i användarstudier är svårt, delvis eftersom personer med NPF 
redan har en mycket belastad vardag. Vissa kan också känna oro och osäkerhet kring vad studietillfället 
innebär och vad som förväntas av dem. Var beredd på att det kommer vara svårt att få med deltagare, så 
pröva därför olika kontaktvägar.

Val av personer till användarsstudier

Att få med personer med NPF till användarstudier

God förståelse för diagnoserna i gruppen
Fördelen med att alla deltagare i en gruppmoment har diagnos eller har god 
förståelse för diagnoserna är att det blir lättare för deltagarna att öppna upp 
sig för varandra. De kan då prata kring problematiken och bemötas med 
förståelse och instämmanden, vilket skapar en bra diskussionsmiljö.

Plats för mötestillfället
Det är bra om deltagaren kan vara delaktig i valet av mötesplats i den mån det är möjligt. På så vis kan flera 
personer ha möjlighet att delta, även om de har en stressig vardag.



Användarstudier med personer med NPF 
Tips och råd

Visa vägen
Att vara tydlig med vägbeskrivning till mötesplatsen är viktigt för målgruppen. Det kan göras genom att 
i förväg skicka en karta, en skriftlig vägbeskrivning och att sätta upp lappar som visar att deltagaren har 
kommit rätt. Det kan underlätta speciellt för personer som har svårt att komma ihåg saker eller har svårt för 
att förhålla sig till outtalade sociala normer. 

Skicka påminnelser innan mötestillfället
Det är bra att ha kontinuerlig kontakt med de som ska komma till mötestillfället. Det är vanligt att personer 
med NPF glömmer bort möten och saker som ska göras, så skicka gärna flera påminnelser.

Hjälp deltagarna att komma till ditt mötestillfälle

Upplägg
Blir lättare trötta och rastlösa
Personer med NPF har lättare för att bli rastlösa och blir lättare trötta av mental påfrestning. Se därför till 
att vara noga med planeringen för att få varierande delmoment och en kortare mötestid.

Var flexibel
Var beredd på att sidospår kommer att dyka upp vid samtal. Försök då leda deltagaren tillbaka in på ämnet 
som diskuteras, men kom också ihåg att intressant och viktig information kan komma fram ur sidopåren. Se 
till att det finns tid för att oförutsedda diskussionsämnen kommer  att uppstå.

Varva individuellt och i grupp
I grupparbeten är det bra att varva individuellt idéskapande och gruppdi-
skussioner för att gynna olika typer av personer. Vissa tänker bäst i samtal 
och andra med papper och penna. Dessutom blir arbetet inte lika monotont 
och därför blir det inte lika stor risk att deltagarna tappar koncentrationen.

Viktigt med raka och tydliga instruktioner
Tydliga instruktioner är extra viktigt för denna målgrupp. Använd ord som ”ska” istället för ”kan” vid instruk-
tioner för att minska risken för osäkerhet hos deltagarna. Om det är meningen att uppgifterna har stort 
utrymme för individuell anpassning bör det sägas och ett exempel på hur det kan göras är att föredra.  

Steg för steg
Det är extra viktigt för personer med NPF att inte behöva bearbeta mycket information samtidigt, för att 
minska den mentala arbetsbelastningen. Ezxempelvis är det bra om uppgifter ges en i taget. 



Användarstudier med personer med NPF 
Tips och råd

Tidsintervaller och stress  - för idégenerering
För personer med AST kan tidsuppfattning vara svårt, men samtidigt eftersöks tidsangivelser för att det även 
kan vara svårt att föreställa sig hur långt ett visst typ av tillfälle  kommer att ta. Det är därför bra med tidsan-
givelserna om de är över stora intervall, exempelvis hur länge tillfället är och när det är rast. 

Vissa pratar mycket, andra mindre
Vissa personer med ADHD har särskilt impulsiva egenskaper, vilket kan resultera i att de berättar det de 
kommer att tänka på direkt. Samtidigt kan vissa personer, exempelvis med AST eller andra typer av ADHD, 
istället bli mer tillbakadragna och tysta. Ta tillvara på de plötsliga tankarna, kommentarerna och frågorna 
som dyker upp eftersom de kan vara mycket värdefulla, men se även till att lyfta fram andra personers tan-
kar och åsikter. 

Olika öppna med sin diagnos
Vissa personer är öppna med sin diagnos och andra inte. Det kan vara bra att poängtera tidigt att man själv 
väljer om och hur man vill berätta om sin diagnos för att det inte ska bli några osäkerheter kring vad som 
förväntas av deltagarna att berätta. 

Under grupparbeten

Bilder som stöd för samtal
Att använda bilder eller fysiska ting kan 
vara ett bra sätt underlätta samtal. På så 
sätt kan deltagaren visa vad som menas 
med ”ganska stökigt ” eller hur stor ”en 
stor” bil är för personen. Dessutom kan 
det vara ett bra stöd för personer som 
har svårt att uttrycka sig med ord. Bilder 
hjälper också till med att upprätthålla kon-
centrationsnivån i grupparbeten, eftersom 
det blir lättare att minnas vad en deltagare 
sagt med hjälp av bilderna. 

Prototyper
Om modeller och prototyper används bör 
de vara verklighetstrogna. Räkna inte med 
att deltagaren ska föreställa sig hur en 
protoyp ska se ut då den är klar, eftersom 
det kan vara svårt att föreställa sig hur 
någonting ska vara. Det här gäller främst 
personer med AST. 

Stödverktyg för samtal 
och diskussion

“Hm, en boll sa ni... då skriver jag... det får mig att 
tänka på att barnen ska spela fotboll imorgon. Åh, 
det luktar kaffe, det vill jag också ha... vänta nu, vad 
var det vi skulle gör nu då?”

“Det där är inte en boll... det är en 
kub. Varför pratar vi om en boll?”



Det finns lika många varianter på hur en diagnos 
ter sig som det finns personer som har just den 
diagnosen. Ändå så delar de alla samma diagnos.

Design för personer med adhd och autism 
leder till kognitivt bättre design även för 
neurotypiska personer.

Man är inte sin diagnos.

De som kommer till en workshop eller en intervju är 
de som har lättast att hantera sin diagnos.

Tankeväckare


