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Sammanfattning

Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för 

vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medietek-

nik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder. 

En sammanfattning av tillgänglig litteratur och forskning presenterade bakgrundsfak-

ta kring ADHD, operativsystemet Android och Google Kalender. Via programvarute-

stning, i form av fri testning, testades och analyserades tjänsten Google Kalender 

utifrån de svårigheter individer med ADHD upplever. Resultaten visar att Google Ka-

lender kan underlätta planering, tidsuppfattning, ihågkommande och framförhållning. 

Vidare forskning inom ämnet bör bedrivas för att vetenskapligt fastställa resultaten i 

undersökningen. 

Nyckelord: ADHD, neuropsykiatriska funktionshinder, hjälpmedel, Google Kalen-

der.

Abstract

The thesis investigated whether, and how, Google Calendar can be used as an assist-

ive device for adults with ADHD. The aim was to start a discussion about media tech-

nology as a tool for coping with neuropsychiatric disorders. 

A summary of available literature and research presented background information 

about ADHD, Android OS and Google Calendar. Through software testing, in the 

form of free testing, the service Google Calendar was tested and analysed from the 

perspective of difficulties experienced by individuals with ADHD. The results show 

that Google Calendar can facilitate planning, time perception, remembrance and anti-

cipation. Further research on the subject should be conducted in order to scientifically 

determine the outcome of this thesis.

Keywords: ADHD, neuropsychiatric disorders, assistive devices, Google Calendar. 
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1 Introduktion

I detta kapitel ges först en kort inledning till vad som undersöks i arbetet. Därefter 

presenteras studiens bakgrund, syfte, avgränsningar samt problemformulering. 

1.1 Inledning

Under senare år har löpsedlarna allt mer fyllts med rubriker om och kring ADHD. 

Kunskapen och förståelsen för ADHD har bland annat därigenom ökat samtidigt som 

många fördomar och förutfattade meningar kvarstår. Stor del av debatten har fokuse-

rat på huruvida man ska medicinera eller inte. Läkemedelsbehandling kan vara ett sätt 

att underlätta för många med diagnosen ADHD. Medicinering ger i regel goda resul-

tat men svårigheter med vardag, arbete och social kontakt kvarstår ofta. Vissa svarar 

dåligt på tillgängliga läkemedel eller får så svåra biverkningar att de inte kan fortsätta 

den medicinska behandlingen. Att kunna erbjuda de drabbade kompletterande och al-

ternativa redskap för att hantera sina svårigheter, med hjälp av medietekniska tjänster, 

bör undersökas mer ingående. 

Neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD, är i huvudsak ärftliga och relativt 

vanliga (Kadesjö, 2002). Ärftligheten och frekvensen tyder på att dessa genetiska av-

vikelser ger individen eller samhället någon typ av fördel (Carlsson and Carlsson, 

2001). Om avvikelserna inte innebar fördelar skulle de med största sannolikhet ha 

försvunnit genom evolutionen och aldrig uppnått den frekvens vi ser idag. ADHD-an-

lag ses alltså, ur ett evolutionärt perspektiv ut, som värdefulla även om de är kopplade 

till vad vi idag uppfattar som ett funktionshinder. Teorier om att psykiska funktions-

hinder och sjukdomar är sammankopplade med gener för hög begåvning och kreativi-

tet skulle kunna förklara varför frekvensen av dessa tillkortakommanden är så 

utbredda. Sedan forntid har föreställningen om det galna geniet funnits och en kopp-

ling mellan genialitet och galenskap finns än idag  Om gener var enbart destruktiva 

för individen eller samhället skulle de försvunnit genom naturligt urval (Carlsson and 

Carlsson, 2001). 
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I samhällen där människor lever i nära symbios med naturen anses annorlunda indivi-

der kunna bidra med för gruppen väsentliga saker som kontakt med gudar, andliga vä-

sen, djur, natur och läkekonst. Dagens postindustriella samhälle formar människor 

stereotypt för att de ska fungera i en artificiell samhällsstruktur, långt från vårt ur-

sprung. Barn utbildas likartat och teoretiska högskolestudier är mer eller mindre ett 

krav på arbetsmarknaden. Personliga egenskaper, uttryck och talanger trycks undan 

såvida de inte överensstämmer med dagens värderingar. 

Människan, som social varelse, lever i en gruppdynamik där olikheter är viktiga för 

samhällsutvecklingen. I mångt och mycket påminner vi om myror och deras levnads-

mönster. Hos myran har varje individtyp sina specifika åtaganden och uppgifter. Detta 

samspel är väsentligt för myrans existens. Troligtvis är det på samma sätt som männi-

skans grupperingar är konstruerade. Det är meningen att vi ska komplettera varandra, 

att vi ska utnyttja våra olika genetiska styrkor och talanger och via dem bidra till sam-

hället på bästa möjliga sätt. I dagens samhälle prioriteras att individer formas lika, har 

likvärdiga kunskaper och tankesätt. Mångsidighet, kreativitet och idérikedom utanför 

normerna, vilket dagens samhälle är i stort behov av, blir lätt åsidosatta. 

Frågan är om personer med neuropsykiatriskt funktionshinder behöver fås att över-

ensstämma med samhället eller om det rent av är samhället som behöver anpassas för 

olika typer av personligheter? Det är mycket möjligt att samhället misslyckas med att 

utnyttja den potential som dessa personligheter besitter, vilket både är till samhällets 

och den enskilde individens förlust.

Idag lever vi i ett informationssamhälle där den digitala kommunikationen influerar 

våra liv och levnadsmönster. Är det inte dags att vi påverkar samhället med hjälp av 

den nya tekniken och prioriterar individens behov och olikheter? Medieteknik kan här 

spela en viktig roll. Genom att para ihop människans förhållningssätt och digitala me-

dier finns utrymme att utveckla digital tjänster som är anpassade för människan. 

Hjälpmedel som kan revolutionera vårt sätt att leva och låter människan befinna sig i 

ett samhälle konstruerat utefter individens behov.
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1.2 Bakgrund

ADHD, som är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-

ning som yttrar sig på flera olika sätt. Bland annat finns svårigheter med koncentra-

tion, uppmärksamhet, planering, strukturering, korttidsminne och prioritering 

(Fernell, 2008). Generellt sett är dessa symptom sådana som alla individer upplever 

mer eller mindre i sin vardag. Skillnaden vid ADHD är att symptomen blir så starka 

att de kraftigt påverkar faktorer som studier, arbete, vardagssituationer och det sociala 

samspelet. På grund av detta är ADHD klassat som en funktionsnedsättning.

Att ADHD för många individer kan vara en betydande belastning och ett handikapp, 

är ställt utom allt tvivel. Enligt Socialstyrelsen finns ett behov av fortsatta forsknings-

ansträngningar och kunskapsutveckling. Individer med ADHD har rätt till behandling 

utefter den kunskap som finns idag, även om kunskapsläget förändras kontinuerligt 

(Kadesjö (red.) 2002). Trots att modern informationsteknologi kan underlätta för vux-

na med ADHD, existerar få tekniska hjälpmedel för dessa individer (Hellström, 

2006). Ett behov för vidare efterforskning och utveckling inom området verkar fin-

nas. 

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur Google Kalender kan under-

lätta för individer med ADHD, och därigenom öppna upp för en diskussion om medi-

eteknik som hjälpmedel för neuropsykiatriskt funktionshindrade. Att vidare 

efterforska eventuella vinster för samhället och den enskilde individen samt kunna 

framföra konkreta förslag till hur personer med diagnosen ADHD kan underlätta sin 

vardag, sitt arbetsliv och sin skolgång genom Google Kalender. 
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1.4 Avgränsningar

Undersökningen begränsas till att undersöka kalendertjänsten Google Kalender. 

Google Kalender har valts eftersom det är en välkänd tjänst med många inbyggda 

funktioner vilka skulle kunna vara intressanta ur ett hjälpmedelsperspektiv. Funktio-

ner som att dela kalendrar mellan flera personer samt att prenumerera på schema an-

ses här vara några av huvudfunktionerna. Google Kalender är både gratis att använda 

och plattformsoberoende. Detta gör att kalendern kan användas i vilken webbläsare 

och dator som helst utan någon kostnad. Därigenom ökar tillgängligheten och möjlig-

gör för fler individer att kunna använda tjänsten som hjälpmedel i vardagen, oavsett 

diagnos eller inte. Att undersöka och använda befintliga och lättillgängliga tjänster 

som hjälpmedel istället för att behöva lägga resurser på att utveckla nya redskap upp-

fattas som gynnsamt både för individen och samhället. Därför ligger fokus i under-

sökningen på hur, den redan befintliga tjänsten, Google Kalender kan fungera ur ett 

hjälpmedelsperspektiv.

Eftersom planeringsbehovet i livet tenderar att öka mot vuxen ålder kommer fokus i 

undersökningen ligga på vuxna individer. I grundskolan och gymnasiet sköts till stor 

del planering och tidshantering av skola och föräldrar. Även om det egna ansvaret 

ökar under tonåren är det först när individer blir myndiga och ska styra över sitt eget 

liv som en välutvecklad tidshantering krävs. Även om det finns många likheter mel-

lan barn och vuxna har fokus inom vård, skola och media handlat om barn med 

ADHD medan vuxna, med identisk diagnos, har hamnat i skymundan. Den allmänna 

uppfattningen har varit att ADHD-symptomen växer bort med åren. Något som kan 

stämma i vissa fall men snarare handlar om att symptomen ändrar karaktär (Kadesjö, 

2002). Med fokus på vuxna belyses en något bortglömd grupp som ges nya möjlighe-

ter genom att använda Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv. 

Undersökningen är dels gjord ur ett samhällsperspektiv men framförallt ur ett individ-

perspektiv. Vad finns det för samhället att tjäna på att medietekniska tjänster och 

hjälpmedel används och utvecklas? Vad finns det för vinster för den enskilde indivi-

den som kan använda sig av dessa tjänster? Finns det några hinder eller svårigheter? 
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1.5 Problemformulering

För att undersöka hur en befintlig tjänst kan användas som hjälpmedel har en fråge-

ställning utefter tidigare nämnda avgränsningar utvecklats. Frågeställningen lyder : 

Kan Google Kalender underlätta för individer med ADHD?
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2 ADHD

I detta kapitel ges en beskrivning av diagnosen ADHD. Tre undergrupper av ADHD 

presenteras och en genomgång om hur diagnosen yttrar sig i vardagssituationer ges. 

Vidare behandlas, ur ett hjälpmedelsperspektiv, positiva egenskaper hos informations-

teknik. Stor del av informationen är hämtad från Hjälpmedelsinstitutet och Socialsty-

relsen. Dessa får anses vara några av de viktigaste kunskapskällorna inom området 

med flera utgivna skriftliga sammanställningar om ADHD och dess problematik. 

2.1 Kortfattat – Vad innebär ADHD?

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, uppmärksamhetsstörning med hy-

peraktivitet, anses inom medicinen vara ett väl studerat tillstånd med ett mycket om-

fattande vetenskapligt underlag. Funktionshindret har betydande konsekvenser för hur 

en person klarar att hantera sin vardag. Självbild, sinnesstämning, utveckling, hälsa 

och social samhörighet påverkas ofta negativt och förhindrar ett fullvärdigt liv. Högre 

krav och ett ökat tempo i samhället, inte minst i skola och arbetslivet, gör att många 

med ADHD får svårigheter (Kort om ADHD hos barn och vuxna, 2004). Prevalensen 

av ADHD anses ligga mellan tre till fem procent av den vuxna befolkningen (Hansen, 

2009). Eftersom ADHD är så pass vanligt och har stor inverkan på de drabbade och 

deras anhöriga bör diagnosen bemötas, inte bara på individnivå utan även, som ett 

samhällsproblem (Kort om ADHD hos barn och vuxna, 2004).

Problematik med att organisera och utföra arbete, studier och plikter är vanligt bland 

individer med ADHD. Ofta saknas den energin som behövs för att genomföra vardag-

liga rutiner. Vardagens stressmoment kan upplevas som mycket besvärande och leda 

till utmattning. En känsla av rastlöshet och svårighet att slappna av är vanlig. Många 

utvecklar depression till följd av de svårigheter som finns med att leva upp till de krav 

som ställs av studier, arbetsliv och relationer (Kort om ADHD hos barn och vuxna, 

2004).
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För att en person med ADHD ska uppleva sig ha ett bra liv krävs en väl anpassad mil-

jö med förståelse från omgivningen. Det gör att individens positiva egenskaper kom-

mer till sin rätt och därigenom kan individen utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Många med ADHD har hög kreativitet och stor uppfinningsrikedom. Förmågan att 

visa ambition och entusiasm väcks lätt till liv när det finns ett stort intresse. Ofta ska-

pas okonventionella lösningar till problem genom förmågan att tänka och associera 

snabbt (Kort om ADHD hos barn och vuxna, 2004).

2.2 Tre undergrupper av ADHD

Ouppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet är kärnsymptomen för ADHD.  Des-

sa delas in i tre undergrupper. En grupp där grundsymptomen är en kombination av 

uppmärksamhetsproblem och överaktivitet med impulsivitet samt två grupper där an-

tingen uppmärksamhetsproblem eller överaktivitet med impulsivitet huvudsakligen 

yttrar sig. (Hellström, 2010).  

Att det finns tre undergrupper av ADHD innebär att det finns personer som saknar 

den hyperaktivitet som många förknippar med funktionshindret. Individer som enbart 

har uppmärksamhetsproblem kan i kontrast till de hyperaktiva uppfattas som både 

passiva och långsamma. Tidigare användes benämningen ADD, Attention Deficit Dis-

order, för dessa individer men idag talar man ofta om beteckningen ADHD utan hy-

peraktivitet (Hellström, 2006).

2.3 Symptom och yttringar i vardagen

Här redogörs för några av de symptom och problem som yttrar sig i vardagen för in-

divider med ADHD. Fokus ligger på de problemområden där Google Kalender för-

väntas kunna underlätta för individen. Värt att notera är att symptomen och dess 

intensitet kan variera mellan olika personer.

2.3.1 Bristande tidsuppfattning

För att fungera i dagens samhälle behövs en tidsuppfattning som stämmer överens 

med hur tid vedertaget behandlas och värderas. Våra liv och samhällsstrukturer kret-

sar kring datum och tid. Med en avvikande uppfattning av tid kan det lätt bli förse-

ningar, missade möjligheter och timmar som bara rinner iväg. 
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Vad som vanligtvis går snabbt och enkelt att utföra kan för en person med ADHD ta 

orimligt lång tid. Tillsammans med en bristande förmåga att uppskatta hur lång tid sa-

ker tar att utföra, leder detta ofta till konflikter (Hellström, 2006).

2.3.2 Svårt med organisation och planering

En bristande tidsuppfattning hänger ofta ihop med en svårighet att organisera och pla-

nera sin tillvaro. Att skapa och bevara strukturer och rutiner i vardagen kan vara svårt 

när den framförhållning som krävs för att upprätthålla en normal vardag saknas. In-

struktioner och aktiviteter som inrymmer många olika moment, detaljer och möjliga 

tolkningar kan uppfattas som oöverstigliga. Ett starkt behov finns av tydligt given 

struktur samt information som är kortfattad och begriplig (Hellström, 2006).

2.3.3 Svårt att hålla ordning

Samtidigt som individer med ADHD har ett stort behov av tydlig struktur och ordning 

har de flesta stora problem med oreda i hemmet och på arbetsplatsen. Saker samlas 

lätt på hög och viktiga saker blandas med oviktiga. Att sortera och slänga är oerhört 

svårt. Många mår ytterst dåligt av detta men saknar förmågan och energin att skapa 

ordning i kaoset (Hellström, 2006).

2.3.4 Svårt att få saker gjorda

Vardagen är fylld av uppgifter och förpliktelser av varierande motivationsgrad. Utan 

stark motivation har många med ADHD svårt att mobilisera energi för att få saker 

gjorda. Skolarbete och vardagssysslor blir ofta outförda eller görs i absolut sista mi-

nut. Samtidigt kan dessa individer, om motivation finns, gå in för en uppgift eller ak-

tivitet till den grad att de nästan framstår som besatta (Hellström, 2006).

Outförda sysslor leder ofta till diskussioner och konflikter med familj och partners.  

Att ibland lyckas göra saker över allas förväntan, på grund av stark motivation, kan 

leda till att närstående upplever att de blir åsidosatta när individen med ADHD inte 

förmår få saker gjorda (Hellström, 2006). 
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2.3.5 Svårt att göra val

Vi står alla inför mängder av val i vardagen. Många beslut tar vi omedvetet då de bli-

vit automatiserade. Detta för att vi ska kunna fungera smidigt i det moderna samhäl-

let. För personer med ADHD kan en oförmåga att göra snabba och genomtänkta 

beslut innebära svårigheter. Avsaknaden av automatiserat beslutstagande gör att åter-

kommande val behöver göras om och om igen. I kombination med att det finns stora 

svårigheter att bestämma sig rusar timmarna lätt iväg när beslut ska fattas. I kontrast 

till detta tas förhastade beslut som senare ofta ångras (Hellström, 2006).

2.3.6 Svårt att göra flera saker samtidigt

Hos personer mer ADHD är simultankapaciteten ofta begränsad. Att lyssna på någon 

samtidigt som man läser eller antecknar kan vara svårt. Om någon börjar samtala när 

man håller på med en uppgift kan det lätt bli så att man måste börja om med uppgif-

ten för man tappar tråden (Hellström, 2006).

2.3.7 Svårt att komma ihåg

Individer med diagnosen ADHD har ofta problem med att de glömmer saker och åta-

ganden. Att tappa bort prylar, och senare behöva lägga ner mycket tid för att hitta 

dem, är vanligt. Ofta glöms planerade möten, överenskommelser och bemärkelseda-

gar. Något som, av andra, ofta uppfattas som att individen är nonchalant och saknar 

intresse samt respekt för sina medmänniskor (Hellström, 2006).

2.3.8 Svårt att hantera förändringar

Att ha en förutsägbar tillvaro är viktigt för många med ADHD. Oförberedda och 

plötsliga förändringar kan vara mycket påfrestande. Individen kräver att var sak är på 

sin plats och att allt i vardagen fungerar som det brukar göra. Att anpassa sig efter en 

ny människas rutiner eller behöva ta en annan väg till jobbet kan resultera i förvirring 

och osäkerhet (Hellström, 2006). 
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För att klara av förändringar behövs förvarningar och påminnelser. Att göra åtaganden 

eller gå på möten som ligger utanför den normala vardagen kan behöva förberedas 

genom uppladdning redan flera dagar innan de sker. Ovisshet och osäkerhet kring 

händelser skapar oro och ångest. Individer med ADHD vill veta innan vad som kom-

mer hända. Erbjuds inte hjälp och möjligheter blir det lätt att individen hamnar under 

kronisk anspänning och en uttröttande stress (Hellström, 2006).

2.3.9 Gränslöshet 

Bristande impulskontroll leder ofta till en gränslöshet hos individer med ADHD. Det 

kan röra sig om allt från att spenderar pengar, dricka för mycket, surfa på nätet när det 

borde studeras, spela datorspel och vända på dygnet eller prata med kompisar så hus-

hållssysslor förträngs. Den funktion som behövs för att göra saker med måtta saknas 

helt eller delvis (Hellström, 2006).

2.3.10 Ojämna prestationer, bra och dåliga dagar

Vi har alla bra och dåliga dagar. Hos människor med ADHD märks det tydligt. Från 

att ena dagen vara symtomfri, till att nästa dag ha så grava ADHD-problem att ingen-

ting fungerar är vanligt. Dessa ojämnheter pendlar från dag till dag men också under 

kortare och längre intervaller. Individen kan ofta hamna i månader av total hopplöshet 

om inte stöd och hjälp finns för att hantera samtidens vardag, och därigenom und-

komma stress och utmattning (Hellström, 2006).

En följd till ojämna prestationer är att omgivningen felaktigt får för sig att individen 

kan styra sitt beteende och skärpa sig bara den vill. En förmåga som saknas hos män-

niskor med detta funktionshinder. Inte sällan leder detta till att personen uppfattas 

som nonchalant och trotsig (Hellström, 2006).

2.3.11 Svårt att uppfatta instruktioner och anvisningar

Det är vanligt att drabbade av ADHD missförstår och misstolkar muntliga och skrift-

liga instruktioner. Många ord, mycket text och avsaknad av tydlig struktur kan göra 

att information lätt missas, feltolkas eller glöms bort. Telefonbesked blir problematis-

ka eftersom det inte går att stoppa meddelandet och spela upp det igen, vilket gör att 

budskapet kan missas (Hellström, 2006). 
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Otydlig information som går att tolka på många olika sätt leder till osäkerhet och för-

virring. Individen kan lätt fastna i sådana instruktioner och kommer inte vidare. Det 

är därför viktigt att anvisningar är tydliga och konkreta med väl avgränsade och korta 

indelningar. Bilder och symboler upplevs för många som enklare att följa än skriven 

text och kan därför vara till stor hjälp vid instruktioner och anvisningar (Hellström, 

2006).

2.4 Planeringsbehov

För att en person med ADHD ska få sin vardag att gå ihop behövs ofta en omgivning 

med förståelse, anpassningar och stöd (Hellström, 2010). Hjälpmedelsinstitutet anger 

flera punkter som utgör grundstommen för att bygga upp en fungerande vardag. En 

central del av det stöd som erfordras berör planering. Hjälpmedelsinstitutet presente-

rar förslag på vad som kan behöva åtgärdas för att underlätta tidshanteringen. Några 

av punkterna är följande; 

• Struktur över aktiviteter, händelser och tid. 

• Införa och följa rutiner. 

• Få saker uträttade i tid. 

• Passa tider och beräkna tidsåtgång. 

• Organisera och genomföra handlingar. 

• Komma ihåg möten och åtagande. 

• Prioritera och hushålla med tid. 

• Komma ihåg vad som ska göras, när och var.

(Hellström, 2006). 
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2.5 IT som hjälpmedel

Som hjälpmedel kan IT underlätta för individer med ADHD på flera sätt. För vissa 

personer kan tekniska (t.ex. datorbaserade) hjälpmedel vara till stor nytta (Kadesjö, 

2002). Till exempel kan svårigheter med koncentration, finmotorik och perception 

kompenseras genom digitala hjälpmedel (Gisterå and Lavsund, 2001). 

2.5.1 IT och skrift

Många med ADHD har svårigheter med sin finmotorik. Stora problem uppstår med 

att skriva för hand. Att hamna utanför papperet är lätt hänt när det finns svårigheter 

med att veta var på papperet pennan befinner sig. Datorns textmarkör gör det lättare 

att hålla koll på var skribenten befinner sig vid textinmatning. Resultatet blir snyggare 

och mer lättläst vilket ökar uppmärksammandet av skrivfel. Dessa fel kan korrigeras 

utan större svårigheter då de är gjorda i digitala form (Gisterå and Lavsund, 2001). 

Informationstekniken öppnar också upp för nya sätt att kommunicera. Har individen 

svårighet med handskrift kan e-post, istället vara ett effektivt alternativ. Det sociala 

samspelet i t ex chatt och SMS kan få individer som inte gillar att skriva och läsa att 

utveckla sitt skriftspråk och sin läsförståelse (Gisterå and Lavsund, 2001). De teknis-

ka hjälpmedlen vid skrivning ger mer lika villkor för individer att uttrycka sig i skrift. 

2.5.2 IT och motivation

Motivation är något som är speciellt viktigt för att personer med ADHD ska kunna 

genomföra saker (Hellström, 2010). När det gäller kommunikation via t ex chatt och 

SMS är det inte bara det sociala samspelet som ger motivation utan också det faktum 

att digital teknik i sig självt tycks ha en attraktion och motiverande effekt (Gisterå and 

Lavsund, 2001).
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2.5.3 IT och koncentration

Eftersom motivationen ofta är hög, för att använda datorer, ökar också koncentration 

och uthållighet. Att en användare lätt blir uppslukad av datorn eller internet är idag 

allmänt känt. Detta ses ofta som något negativt men i fallet med individer som har 

ADHD kan det utgöra en stor fördel eftersom dessa annars tenderar att ha svårigheter 

med att behålla fokus och sitta still. Denna avskärmning som sker med digitala enhe-

ter påverkar koncentrationen positivt (Gisterå and Lavsund, 2001).

2.5.4 IT och struktur

En väl synlig struktur är viktigt för många med ADHD. Datorenheter i sig själva är 

ofta tydligt strukturerade för att underlätta för utvecklare och användare. Denna struk-

tur ger möjlighet till ökad koncentration (Gisterå and Lavsund, 2001).

2.5.5 IT och självbild

Flertalet med ADHD har levt ett liv fyllt av motgångar, konflikter och utanförskap 

vilket format deras självbild och personlighet (Kadesjö, 2002). Individer som arbetar 

på datorn blir ofta mer nöjda med resultatet vilket därigenom påverkar deras självbild 

positivt (Gisterå and Lavsund, 2001). Det är troligt att digital teknik kan användas för 

att påverka självförtroendet positivt hos individer med ADHD. 
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3 Webbapplikationer

Detta kapitel ger först en introduktion till begreppet Software-as-a-Service. Vidare 

beskrivs Google Apps och dess ingående tjänst Google Kalender.

3.1 Software-as-a-Service

Från en tid då all mjukvara behövde installeras på varje enskild dator går vi idag mot 

en utveckling där allt fler program körs direkt i webbläsaren via internet (Sviridova et 

al., 2011). Många av dessa webbapplikationer bygger på principen Software-as-a-Ser-

vice (SaaS) vilket innebär att mjukvara tillhandahålls som en tjänst istället för som ti-

digare en produkt (Elfatatry and Layzell, 2002). 

Programmen och tillhörande data i ett SaaS-system är centralt lagrat i molnet vilket 

innebär att istället för att installera program och spara filer i den lokala datorn lagras 

de i servrar vilka företaget bakom webbapplikationen tillhandahåller. På så vis kan 

användaren, så länge den har en webbläsare och internetanslutning, komma åt filerna 

och programmen vart än han befinner sig i världen (Wang and Jin, 2010). Behovet av 

att fysiskt befinna sig vid en särskild dator på en specifik plats försvinner. Programva-

ran går inte bara att komma åt från arbetet eller hemmet utan även, via exempelvis en 

surfplatta eller mobiltelefon. Skulle en enhet försvinna eller sluta fungera kan den di-

rekt ersättas av en annan eftersom webbapplikationerna av typen SaaS inte behöver 

någon information från den obrukbara enheten.

Jämfört med traditionell programvara kan SaaS-system bidra till mindre kostnad för 

att bygga upp, upprätthålla och hantera mjukvara. Eftersom programvaran finns lag-

rad och körs hos tjänstleverantören, sköter leverantören all uppdatering av mjukvaran. 

Därigenom befrias användare från att kontrollera kompatibilitet och att se till att vikti-

ga säkerhetsuppdateringar installeras (Wang and Jin, 2010). 
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Ytterligare en fördel med webbapplikationer är att användare blir helt fri i sitt val av 

operativsystem och hårdvara. Hårdvara och operativsystem kan därigenom väljas med 

större omsorg efter användaren, istället för att som tidigare väljas utefter att datorarki-

tektur och operativsystem ska vara kompatibelt med de programvaror som företag, 

skolor och privatpersoner använder. Detta öppnar upp för mängder av kreativa och 

personliga lösningar på hur och var folk kan arbeta, sköta sina studier och hantera sin 

vardag. 

3.2 Google Apps

Google Apps är en serie tjänster från Google som bygger på Software-as-a-Ser-

vice-modellen. Idag finns flertalet tjänster att tillgå, däribland Google Sites, Google 

Docs, Google Gmail, Google Talk och Google Kalender (Wang and Jin, 2010). Goog-

le är en av ledarna när det gäller webbaserade applikationer och eftersom deras tjäns-

ter är webbaserade kan de användas var som helst när som helst så länge man har 

tillgång till en internetansluten enhet. Eftersom Google bygger och sköter sina egna 

datacenter har de bland de lägsta omkostnaderna för sin serverinfrastruktur i världen. 

Det återspeglar sig i kostnaderna för tjänsterna de levererar. Vidare har Google Apps 

visat sig kunna vara ett effektivt hjälpmedel för att lösa kommunikationssvårigheter 

mellan studenter och högskolepersonal (Sviridova et al., 2011).
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3.2.1 Google Kalender

Google Kalender är en gratis webbapplikation för att hantera schemaläggning och 

tidsplanering. Tjänsten ger användaren möjlighet att hantera flertalet kalendrar paral-

lellt och ge dessa olika innehåll (Wang and Jin, 2010). Innehållet i en kalender kan 

tilldelas olika tillstånd vilka möjliggör för andra användare att ta del av, eller editera, 

kalendern. På så vis kan en delad kalender fungera för att boka in tider eller strukture-

ra upp ett gemensamt schema (Sviridova et al., 2011). Det finns ett Application Pro-

gramming Interface (API) kallat Calendar Data API som låter programmerare lägga 

in kalenderfunktionalitet från Google Kalender i sina egna applikationer. Genom detta 

API kan externa applikationer editera kalendrar och redigera händelser (Wannous et 

al., 2011). Till exempel kan användare få stöd för kalendern direkt i sin mobiltelefon 

utan att behöva vara inloggad på Google Kalenders webbsida eller använda sig av 

Googles operativsystem Android på sin mobiltelefon eller surfplatta.  
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4 Smarta telefoner

I detta kapitel ges en introduktion till smarta telefoner och vidare en beskrivning av 

Googles operativsystem Android.

4.1 Introduktion

Smarta telefoner har förändrat hur användare nyttjar sina mobiltelefoner. Idag an-

vänds telefonerna till så mycket mer än att bara ringa telefonsamtal och skicka sms. 

Det vi behövde ha en kraftfull dator till för ett tiotal år sedan kan vi nu sköta direkt i 

telefonen. Skicka e-post, surfa, hantera dokument, spela spel och titta på filmer är ald-

rig längre bort än vår telefon (Butler, 2011). Med den rika mängd webb- och mobil-

applikationer som existerar och kontinuerligt utvecklas finns det mängder av möjliga 

användningsområden för smarta telefoner.

Trots de senaste årens lågkonjunktur har intresset och försäljningen av smarta telefo-

ner varit hög. Även om tillverkarna försöker urskilja sina produkter från konkurren-

ternas på flera olika sätt är det mest utmärkande för en mobil idag dess 

operativsystem (John and Riddle, 2010). Android, Symbian, BlackBerry, Windows 

Phone och iOS är bara några av de operativsystem som finns tillgängliga. Bland dessa 

är Android ett av de mest populära (Butler, 2011). 

4.2 Android

Med Googles introduktion av mobiloperativsystemet Android förändrades mobilm-

arknaden. För första gången sågs en kompetent konkurrent till Apples operativsystem 

iOS. En av de största skillnaderna mellan rivalernas operativsystem var att Google 

valde släppa sitt system som öppen källkod. Mjukvara med öppen källkod är fri att vi-

daredistribuera, använda och modifiera. Detta möjliggjorde för telefontillverkare att 

fritt använda Android till sina telefoner. Genom denna distribution kom snabbt många 

olika mobiltelefoner med Android ut på marknaden. Det stora antalet modeller gav 

konsumenterna möjlighet att välja telefon efter egna preferenser. Något marknaden 

efterfrågade sett ur marknadsandelar och antalet tillgängliga program som skapats för 

Android (Butler, 2011). 
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Första kvartalet 2012 hade Android så stor utbredning som 56.1% av den totala för-

säljningen av smarta telefoner i världen. Som jämförelse kan det nämnas att Apples 

iOS hade 22.9% marknadsandelar och Microsofts Windows Phone 1.9% (“Gartner 

Says Worldwide Sales of Mobile Phones Declined 2 Percent in First Quarter of 2012; 

Previous Year-over-Year Decline Occurred in Second Quarter of 2009,” 2012). 
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5 Metod

Detta kapitel redovisar tillvägagångssättet i ett försök att besvara arbetets frågeställ-

ning. Först ges en generell introduktion till tankegångar och målsättning, senare en 

mer detaljerad och praktiskt genomgång om hur undersökningen genomförs. 

5.1 Introduktion

Nya ämnesområden inom vetenskap och utbildning dyker konstant upp i takt med att 

vår syn på saker förändras. Medieteknik är ett ämne som idag betraktas som ungt och 

anses vara under pågående kartläggning. Ämnet är tvärvetenskapligt och förenar den 

organiska människan med den digitala tekniken. Två områden som var för sig är oer-

hört vida och komplexa, men som kanske har fler likheter och möjliga sammankopp-

lingar än en första överblick kan ge.

Metoder, tillvägagångssätt och konventioner kan behöva utvecklas för att nya ämnen 

ska undersökas och studeras på effektiva och jämförbara sätt. De verktyg, mallar och 

arbetssätt som skulle önskas, för att på ett metodiskt sätt besvara arbetets frågeställ-

ning, är inte fullt utvecklade. För att komma fram till ett resultat får därför metoder 

konstrueras och bearbetas utefter tillgänglig litteratur, kunskap, erfarenhet och befint-

liga närliggande tillvägagångssätt. 

5.2  Målsättning

För att besvara frågeställningen i arbetet behövdes tydliga mål. Genom att ha specifi-

cerade mål ges en klarare bild av vilken eller vilka metoder som behövs för att kom-

ma fram till ett resultat. Målen är dels att utreda den funktionalitet Google Kalender 

erbjuder samt att analysera dessa funktioner ur ett hjälpmedelsperspektiv där fokus 

ligger på ADHD-problematik.

Efter att ha övervägt olika former av användbarhetstestning blev det tydligt att vad 

som behövdes för att besvara frågeställningen var en programvarutestning. Syftet 

med programvarutestning är att utforska ett system för att lära sig mer om det och ve-

rifiera att det uppfyller ställda krav.
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5.3 Ad Hoc-testning

Ad Hoc-testning är en metod inom programvarutestning som är passande för kart-

läggning av tjänster. Testmetoden erbjuder en subjektiv vinkling. Hur användaren och 

testaren upplever applikationen är oerhört viktig, inte minst för individer med ADHD 

där motivationen spelar en avgörande roll (Hellström, 2010). Ad Hoc-testning delas 

vidare in i två undergrupper. Direkt testning, som används för att lösa ett specifikt 

problem, samt fri testning (Schultz et al., 2005).

5.3.1 Fri testning

Fri testning är en intuitiv och kreativ testning som än mer fokuserar på upplevelser 

och känslor. Den ger testaren fria tyglar och möjliggör att genom improvisation ut-

forska mjukvaran utanför de ramar som testare ofta arbetare efter. Därigenom tillåts 

testaren närma sig applikationer som helhet utifrån de infallsvinklar personen föredrar 

(Schultz et al., 2005).

Fri testning skall vara dokumenterad, verifierbar och värd den tid som investeras. In-

nan applikationen startas antecknas kortfattat det mål testningen har. Målet ska vara 

tydligt och kort. Att nå målet i sig är inte viktigt. Det är troligt att andra viktiga slut-

satser nås genom testningen. 

Eftersom det enbart finns en kort och tydlig målsättning ges möjligheten att kunna gå 

utanför mallen, vilket är en av styrkorna med fri testning. Att lyfta fokus från ett mål, 

se helheten och hoppa på tankegångar och intryck som dyker upp möjliggör att testa-

ren ser sådant han annars hade missat (Schultz et al., 2005).

5.4 Urval

Tre plattformar valdes ut för testningen. En stationär och en bärbar dator med Win-

dows 7, androidtelefonen Huawei U8850 Vision samt androidsurfplattan HTC Flyer. 

Google Kalenders androidapplikationer skiljer sig åt mellan olika tillverkare och där-

för har det valts en mobil som kör en standardversion av Android och Google Kalen-

der samt en surfplatta som kör en modifierad variant av Google Kalender och 

Android. 
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5.4.1 Mobiltelefon - Huawei U8850 Vision

En mobiltelefon från den kinesiska tillverkaren Huawei som har valts för att den inne-

håller ett Androidsystem som är mycket likt det standardsystem som ges ut av Goog-

le. Kalenderapplikationen i enheten är identisk med Googles egna och innehåller inga 

förändringar av någon tredjepart. Telefonen kör Androidversion 2.3.5 även kallat 

Gingerbread.

5.4.2 Surfplatta – HTC Flyer

Flyer är den enda surfplattan hittills utvecklad av HTC. Den utmärker sig från kon-

kurrerande surfplattor genom att den har en digital penna med vilken man kan göra 

anteckningar i pdf-dokument, skärmklipp och foton. 

Surfplattan har valts ut eftersom den kör en version av Android kallat Android 3.2.1 

Honeycomb. Den använder dessutom en från HTC egenutvecklad klient till Google 

Kalender som är kopplad till användargränssnittet HTC Sense 1.1. Denna kalende-

rapplikation skiljer sig mycket åt från Googles egna kalenderklient. 

5.4.3 Webbläsare – Mozilla Firefox 

Som standardwebbläsare i testet har Mozilla Firefox 13.0.1 valts ut. Detta för att 

webbläsaren redan fanns tillgänglig i de testdatorer som användes under testningen. 

5.4.4 Webbläsare – SRWare Iron

Som komplimenterande webbläsare, när så behövdes, användes SRWare Iron  

19.0.1100.0. Iron är en webbläsare som bygger på Googles webbläsare Chrome. 

Skillnaden är att i Iron har de funktioner som samlar information om folks surfvanor 

eliminerats. SRWare Iron användes i de delar av testningen där två webbläsare kräv-

des. 
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5.5 Utförande

Utifrån konceptet kring fri testning har ett antal frågeställningar i förväg valts ut. En 

frågeställning försöker besvaras per testtillfälle. Vid varje session väljs en eller flera 

testenheter ut beroende på frågeställning. Kontinuerligt under testets gång förs an-

teckningar kring de tankar om Google Kalender som dyker upp. Positiva samt negati-

va.

Eftersom flertalet tester genomförs kan vinklingen av frågeställningarna vara helt 

skilda. Detta för att erhålla andra perspektiv och skapa nya tankegångar. Frågeställ-

ningarna får gärna vara av den art att de kan uppfattas som irrelevanta. Det är inte 

svaret på frågeställningen som är det väsentliga utan den information som dyker upp 

på vägen. 

5.6 Litteraturstudie 

Kunskap som är inhämtad från litteraturen har legat till grund för hur testmetod valts 

och hur testningen utförts. För att skapa en kunskapsbas till att se vilka behov och 

problem som uppstår i en ADHD-individs vardag har en litteraturstudie genomförts. 

Studien har fokuserat på den ADHD-problematik som förhoppningsvis kan underlät-

tas genom användandet av Google Kalender.

Vidare har litteratur kring webbaserad mjukvara och mer specifikt Google Kalender 

undersökts. Smarta telefoner har granskats med fördjupningar kring Googles opera-

tivsystem Android.
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6 Resultat och tolkning

Fokus i arbetet ligger på att skapa en kunskapsbas med vilken frågeställningen kan 

besvaras. Arbetet har lett till en utförlig teoridel som ligger till grund för mycket av 

resultatet. Genom fri testning har Google Kalender vidare analyserats för att klargöra 

vad för funktionalitet tjänsten erbjuder. Resultaten som redogörs för är de resultat 

som kommit fram genom fri testning.

6.1 Testsession 1

Målet med testsession ett var att undersöka hur många enheter som kan vara anslutna 

till ett och samma konto på Google Kalender. För att komma fram till ett resultat an-

vändes fyra olika enheter under testningen. En Huawei U8850 Vision mobiltelefon 

med operativsystemet Android 2.3.5 Gingerbread och Androids standardgränssnitt. 

Denna telefon använder sig av Googles egna kalenderapplikation. En HTC Flyer surf-

platta med operativsystemet Android 3.2.1 Honeycomb och användargränssnitt HTC 

Sense 1.1 för surfplattor. Surfplattan använder sig av en egen kalenderapplikation ut-

vecklad av HTC för deras gränssnitt HTC Sense. Slutligen användes en mindre bärbar 

dator av typen netbook samt en stationär dator. Båda datorerna har Windows 7 64-bi-

tar som operativsystem och använder sig av webbläsaren Firefox 13.0.1.

Surfplattan och mobiltelefonens kalenderapplikationer exekveras vid start av respekti-

ve enhet. Kalenderapplikationerna körs konstant i bakgrunden och när internetanslut-

ning finns tillgänglig synkroniseras data med Googles servrar. Datorerna ansluts till 

Google Kalender genom kalenders webbplats via webbläsaren Firefox. Alla enheter 

kunde ansluta till Google Kalender samtidigt. Det enda problemet som uppstod var att 

när en ändring gjordes i en kalender blev man tvungen att manuellt uppdatera webbsi-

dan i webbapplikationen där man inte gjorde ändringen. Webbapplikationerna kan 

lämnas inloggade utan att störa påminnelser eller interaktioner från Google Kalender 

på mobila enheter.
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6.1.1 Tolkning

Att kunna vara inloggad på Google Kalender via flera enheter samtidigt kan för vissa 

kännas som en självklarhet och för andra som något vilket saknar funktion. Fördelar-

na ur ett hjälpmedelsperspektiv kan vara att individer med ADHD ofta behöver ha sa-

ker så lättillgängliga som möjligt. Att kunna planera från soffan via surfplattan eller 

mobilen istället för att behöva resa sig och gå till datorn kan bli avgörande för om en 

sak blir införd i schemat eller inte. Möjligheten att kunna vara inloggad på flera stäl-

len ökar chansen att saker förs in i kalendern. Likaså ökar chansen att uppfatta någon 

av de påminnelser kalendern ger när de signaleras från flera enheter. Har mobilen bli-

vit glömd i köket kanske datorns eller sufplattans påminnelser istället uppfattas.

Under testet gjordes flera iakttagelser kring webbapplikationen vilka alla kan anses ha 

viss betydelse för när det gäller att underlätta för personer med ADHD. Att det finns 

en tidslinje som visar nuvarande tid i kalendern får anses vara till stor hjälp när det 

gäller att orientera sig i tidsplaneringen. Likaså att schemahändelser som har passerat 

visas i en blekare nyans. Det ger en känsla av att ha saker avklarat samt ökar fokus på 

kommande händelser. En snabbkalender uppe i vänstra hörnet ger översikten över da-

tum. Varje kalender kan tilldelas en egen färg för att lättare urskiljas från varandra. 

Kalendrar kan döljas ifall man vill fokusera på en eller flera specifika kalendrar. Att 

kunna dölja och ge kalendrar olika färger får anses vara två viktiga funktioner för att 

öka översikten och underlätta användandet. Funktionen att kunna dela med sig av en 

kalender och prenumerera på andras kalendrar är en av de mest viktiga tillämpningar-

na i Google Kalender. I webbapplikationen är utseendet på prenumererade kalendrar, i 

de fall man inte har befogenhet att göra ändringar, skiljt från utseendet på ens egna 

kalendrar genom snett skuggade linjer. Listorna över användarens egna och andras 

kalendrar är skilda åt. 

Tidslinjen som visar nuvarande tid i kalendern finns även i Google Kalenders egna 

androidapplikation. Tyvärr saknas funktionen i kalendern från HTC. Båda kalendrar-

na saknar också funktionen som ger passerade händelser en gråare nyans. Något som 

helt klart får anses som en brist och kan förvirra för användaren. Likaså går det inte 

att på ett enkelt sätt skilja ut vilka kalendrar som är användarens egna och vilka som 

är andras. Denna funktion är ganska ny i webbapplikationen och det är troligt att den 

inte fanns när androidkalendrarna utvecklades. 
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6.2 Testsession 2

Under denna testsession undersöktes hur långt fram i tiden man kan planera med 

Google Kalender. Tre olika enheter användes för testet. Huawei U8850 med sin stan-

dardversion av Google Kalender för Android, HTC Flyer med egenutvecklad kalen-

derklient av HTC samt stationär dator med Google Kalenders webbapplikation kört i 

Firefox. Stora skillnader mellan framförhållningen i kalendern finns mellan de olika 

enheterna. Det sista datumet att planera in en händelse på HTC Flyer var 31 december 

2030. För Huawei U8850 med Googles standardklient gick det att välja årtal fram till 

2100. Däremot gick det inte att spara händelser senare än år 2037. I webbapplikatio-

nen hittades ingen övre gräns för hur långt fram man kunde planera. Efter år 2161 

upphörde testningen. I förhållande till de båda klienterna för Android är det svårt att 

hoppa många år framåt i tiden med webbapplikationen. I androidklienterna kan man 

direkt välja årtal medan man i webbapplikationen får klicka sig fram månad för må-

nad för att komma framåt i tiden. Att nå hundra år framåt i tiden tar därför tolvhundra 

musklick. 

6.2.1 Tolkning

Alla kalenderapplikationer i testet får anses vara godkända när det gäller framförhåll-

ning. Speciellt webbapplikationen sticker ut i mängden och erbjuder framförhållning 

långt över en normal livstid. I de två andoridapplikationerna var framförhållningen 

tillräckligt bra för att vida överstiga de bärbara enheternas livslängd. 

Huru vida det är Google Kalenders API eller standardkalenderapplikation som sätter 

en gräns på att planeringar inte går att göra längre fram än år 2037 är svårt att avgöra. 

Något utmärkande för androidapplikationerna är att det är betydligt lättare att välja år-

tal för sina händelser. En funktion för att visa hela år eller bläddra mellan år saknas 

helt i webbapplikationen. Att behöva bläddra månad för månad blir lätt frustrerande 

när man behöver skifta mellan olika årtal. 
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En fördelar med kalenderapplikationen från HTC är att den även lägger in väderpro-

gnoser för de närmsta dagarna. Något som kan vara till stor nytta för individer med 

ADHD vilka ofta behöver vara noga förberedda på vad som händer de närmsta dagar-

na. Rörande väderprognos kan det underlätta så att de inte glömmer att ta med saker 

som solkräm, mössa, handskar, jacka, paraply och regnkläder. Kalendern från HTC 

erbjuder också olika översiktslägen beroende på om man håller enheten i porträtt- el-

ler landskapsläge. I porträttläge visas dagens agenda, väderprognos samt vilka hän-

delser som har påminnelser inlagda. I landskapsläge visas dels en kalender över 

månad eller vecka samt agendan från porträttläget. Utöver detta går det också att få 

ett utökat läge för en dag där det visas ett schema med information om den händelse 

användaren vill veta mer om. Alla dessa olika lägen möjliggör för användaren att lät-

tare hitta en översiktsplan som passar det egna sättet att tänka och planera.

6.3 Testsession 3

Testsession tre hade som mål att skapa en delad kalender vilken skulle kunna ses och 

editeras av en utomstående användare. För att kunna undersöka hur en delad kalender 

kan användas behövdes två separata konton till Google Kalender. Ett konto där kalen-

dern skapades och ytterligare ett som den skapade kalendern delades med. När två 

konton var tillgängliga skapades en delad kalender i det ena kontot. Under skapandet 

bjöds det andra användarkontot in och gavs rättigheterna att göra ändringar i den de-

lade kalendern. 

Eftersom en webbläsare behåller sessionsinformation kopplad till en specifik webb-

plats kan endast ett konto för en webbplats vara ansluten åt gången. För att kunna 

vara inloggad på två olika konton simultant användes därför två olika webbläsare. Fi-

refox 13.0.1 användes till kontot som skapade kalendern och SRWare Iron 

19.0.1100.0 användes av kontot som kalendern blev delad med. 

På kontot som blivit inbjudet syntes direkt den delade kalendern. Ändringar i kalen-

dern kunde göras och de uppdaterades till kontot som ursprungligen skapat kalendern. 

Vidare kan kontot som skapat kalendern ändra delningsinställningarna så att det andra 

kontot inte längre fick tillgång till kalendern.
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6.3.1 Tolkning

Att kunna dela en kalender med andra, offentligt eller privat, samt att tillsammans 

med en eller flera skapa en gemensam tidsplanering måste anses som de två största 

fördelarna med Googles kalender. Uppdateringarna i kalendern kommer i realtid. 

Ställer en part in ett möte eller flyttar det till en annan tidpunkt syns det också i den 

andres kalender. Därigenom minskar risken drastiskt för missförstånd. Delade kalend-

rar gör det också lättare att kunna planera in saker tillsammans med någon annan. Det 

går snabbare att hitta tillfällen som passar alla parter. För en familj kan det vara väl-

digt användbart att till exempel se varandras fritidsaktiviteter, skol- och arbetssche-

man, födelsedagar, läkartider och semestrar. En delad kalender innebär sparande av 

tid eftersom alla parter enbart behöver kontrollera sin kalender och göra uppdatering-

ar en gång för att de ska synas i samtligas anslutna kalendrar. 

Skolor och arbetsplatser skulle kunna använda sig av delade kalendrar. Blir lektioner 

eller möten flyttade eller inställda syns det i realtid. Föräldrar kan hålla koll på när 

barnen får håltimme, slutar tidigare eller börjar senare. Studenter och elever kan lägga 

till påminnelser om när inlämningar och tentor ska göras. På så vis skapas bättre 

framförhållning och förhoppningsvis underlättar det för individer som ofta är ute i 

sista stund. Vilket skulle kunna vara till stornytta för personer med ADHD. 

Om skolor och arbetsplatser dessutom sköter all schemauppdatering centralt minskar 

risken påtagligt för att någon av studenterna, eleverna eller de anställda missar att ta 

del av den ändrade informationen. Delade kalendrar kan på så vis underlätta både för 

den enskilde individen samt för den större organisationen.
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7 Diskussion

Diskussionen redovisar först resultatet i förhållande till arbetets frågeställning. Däref-

ter ges en kritisk reflektion över de tillvägagångssätt som använts i undersökningen.

7.1 Resultatdiskussion

Med de resultat litteraturstudien och den fria testningen gav anses Google Kalender 

underlätta för individer med ADHD. Tidigare forskning visar att stöd med planering 

och tidshantering är av central vikt för att hjälpa personer med funktionshindret 

ADHD. Informationsteknologi har visat sig ge flera positiva effekter på dessa svårig-

heter. Via fri testning analyserades tjänsten Google Kalender utifrån ett hjälpmedels-

perspektiv och flera fördelar och användningsområden hittades.

7.1.1 Vinster med Google Kalender 

Genom att underlätta planering och tidshantering kan Google Kalender, för individer 

med ADHD, erbjuda ett större deltagande i dagens samhälle. Därigenom kan Google 

Kalender troligtvis sänka kostnader för både rättsväsendet och sjukvården. För detta 

krävs fler insatser än enbart en interaktiv kalender. Det behövs strukturella föränd-

ringar, acceptans och en vilja att ta tillvara de styrkor individer med ADHD har. Män-

niskor bygger inte lyckliga och meningsfulla liv genom att åtgärda sina brister utan 

genom att utveckla, och bygga vidare på, sina styrkor (Hallowell and Ratey, 2004). 

Individer med ADHD har tillräckligt med negativa erfarenheter från åtskilliga försök 

med att åtgärda sina svagheter. Google Kalender kan fungera som ett hjälpmedel för 

att underlätta vardagen men också hjälpa individen att få mer tid, struktur och utrym-

me för att utveckla sina starka sidor. En vinst för samhället kräver därför en satsning 

på den enskilde individen.
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7.1.2 Hinder och svårigheter

Eftersom utbredningen av smarta telefoner ökar samtidigt som priserna sjunker kom-

mer enheter med Android bli allt mer lättillgängliga. Övriga telefonoperativsystem 

kan köra tredjepartsapplikationer för Google Kalender och genom att tjänsten dess-

utom finns tillgänglig i vilken webbläsare som helst gör att tillgängligheten för Goog-

le Kalender får anses vara väldigt hög. 

Varken en fastställd diagnos eller ansökan om hjälpmedel behövs för att kunna använ-

da Google Kalender. Att bruka tjänsten för att underlätta sin vardag finns bara några 

musklick bort.

Det största hindret för att använda Google Kalender som hjälpmedel är okunskap om 

att tjänsten existerar och kan användas för att underlätta vardagen. Många i samhället 

är nöjda med sina traditionella kalendrar och ser inte direkt de fördelar som personer 

med ADHD kan ha av en interaktiv kalender. En tröghet mot förändringar, inte minst 

inom skola och vård, är tyvärr vanlig. Mer forskning och studier kan övertyga vården. 

Skolan är en svårare nöt att knäcka eftersom den är mer politiskt styrd och därigenom 

sällan grundar sig i vetenskap. Frågan måste emellertid drivas politiskt men generellt 

är intresset för alternativa pedagogiska metoder svalt.

Den enklaste vägen att sprida Google Kalender som ett neuropsykiatriskt hjälpmedel 

är troligtvis att ge information direkt till de grupper som berörs. Kan de berörda själva 

investera i den elektronik som behövs och därigenom underlätta sin vardag får vi 

snabbast möjliga effekt eftersom byråkrati och politiska åsikter undviks.
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7.2 Metoddiskussion

Litteraturstudier är en av de konservativa metoder som används vid undersökningar 

på kandidatnivå. Som metod är den beprövad och anses ofta vara ett krav för ett god-

känt arbete. Fördelarna är att befintliga undersökningar, sammanställningar och forsk-

ning analyseras för att skapa en god grund till ämnet och hur frågeställningen vidare 

ska besvaras. Nackdelarna med metoden är att vissa ämnen och frågeställningar inte 

har mycket tillgänglig vetenskaplig litteratur. Vidare kan trovärdigheten bli ett pro-

blem. Många artiklar hänvisar till källor som är svåra att kontrollera. Att ett dokument 

anses vetenskapligt gör det inte fritt från vinklingar eller tolkningar. Statistik kan ana-

lyseras på olika sätt och frågeställningar, urvalsgrupper samt experiment kan väljas 

och genomföras utefter olika kriterier som påverkar resultaten. När det gäller experi-

ment är det viktigaste genomförandet. Ett tydligt redogjort experiment kan fritt tolkas 

till olika slutsatser. Tyvärr hamnar ofta fokus enbart på slutsatserna, vilka är analyse-

rade och därför färgade av åsikter. Att hitta helt oberoende information är således näst 

intill omöjligt. Istället hamnar fokus på att försöka hitta data som anses trovärdig. 

Detta genom att titta på författarens titel, utbildning, tidigare forskning och uppdrags-

givare. 

Fri testning fungerade över förväntan för att analysera Google Kalender. Att arbeta ut-

efter ett tydligt, men kanske oviktigt, mål gav möjligheten till ett mer kreativt utfors-

kande av tjänsten. Rädslan att få otillräckligt med material för en senare analys var 

obefogad. De korta förberedelser som krävdes för att genomföra en testning gjorde att 

fler tester kunde realiseras. 

Den största nackdelen med fri testning är hur den kan uppfattas. Att metoden i lägre 

grad är strukturerad och uppstyrd kan möjligtvis påverka uppfattningen av metoden 

som mindre seriös. Personligheten hos testaren har antagligen en avgörande roll för 

vilken typ av programvarutestning som fungerar bäst. En del behöver ett stort och 

tydligt regelverk, med specifika punkter att utgå ifrån, för att genomföra en testning. 

Andra har behov av friare tyglar för att få utlopp för sin kreativitet och upptäckarlust.

Att kunna dra någon vetenskaplig slutsats, från de resultat valda metoder har gett, är 

svårt. Vad som kan fastställas är tendenser och möjligheter, vilka kan ligga till grund 

för utförligare undersökningar. 
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7.3 Fortsatt forskning

Ett arbete på kandidatnivå kan enbart vidröra de mer intressanta resultaten som forsk-

ning via experiment och undersökningar på högre nivå kan ge. En större undersök-

ning på individer med ADHD, vilka fick använda sig av smarta telefoner med Google 

Kalender, hade varit mer givande. Förslagsvis skulle både en grupp som tidigare har 

erfarenheter av, samt en grupp som helt saknar erfarenhet av, interaktiva kalendrar 

delta. Vidare skulle referensgrupper med personer som inte har ADHD användas för 

att kunna se om nyttan är större för individer med ADHD. Resultaten kan sedan sam-

manställas både via undersökningsgruppernas egna uppskattning kring deras tidshan-

tering samt via mer kvantitativ data, som till exempel antal missade möten och 

bemärkelsedagar. Den personligt upplevda vinsten av att använda en digital kalender 

kan tillsammans med en analys av ADHD-symptomens förändring vara i fokus . 

7.4 Slutord

Innan en vetenskaplig studie, om neuropsykiatriska funktionshinder och interaktiva 

kalendrar, har genomförts saknas den grund som behövs för att dra några definitiva 

slutsatser. Förhoppningarna är debatten och medvetenheten kring ADHD ökar och att 

det därigenom avsätts mer resurser för forskning och utveckling.
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

Ad Hoc-testning är en form av programvarutestning som tillåter testaren att utforska 

en tjänst eller programvara genom en mindre strukturerad testning.

Attention Deficit Disorder (ADD) är en tidigare benämning på ADHD utan hyper-

aktivitet. 

Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) är ett neuropsykiatriskt funktions-

hinder som kännetecknas av uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter med el-

ler utan hyperaktivitet. 

Android är ett mobilt operativsystem, från Google, framställt för smarta telefoner 

och surfplattor. 

Application Programming Interface (API) är en specifikation konstruerad för att få 

mjukvarukomponenter att kommunicera med varandra. 

Application Service Provider (ASP) är en leverantör av datorbaserade tjänster via 

nätverk. Dessa tjänster går ofta under benämningen Software-as-a-Service. 

Datorarkitektur beskriver hur centrala delar av en dator är uppbyggda. Mycket 

mjukvara är bundet till en viss datorarkitektur vilket förhindrar användandet på andra 

datorer. 

Fri testning är en intuitiv och kreativ testning som fokuserar på upplevelser och 

känslor. Den ger testaren fria tyglar och möjliggör att genom improvisation utforska 

mjukvara och tjänster.

Funktionshinder uppstår när individer med en funktionsnedsättning upplever be-

gränsningar i vardagen.

Landskapsläge innebär att en skärm eller en bild befinner sig i horisontellt läge. 

Molnet är en benämning på datorresurser vilka levereras som en tjänst via internet. 

Netbook är en kategori med små, lätta och billiga bärbara datorer. 

Porträttläge innebär att en skärm eller en bild befinner sig i vertikalt läge. 
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Programvarutestning är ett samlat begrepp över testning av mjukvara. Syftet med 

testningen kan till exempel vara att hitta buggar, utforska mjukvara och verifiera ställ-

da krav.

Smarta telefoner är en kategori avancerade telefoner som möjliggör för användaren 

att utföra mer än att ringa och skicka SMS.

Surfplatta är en handdator som styrs med fingrarna. Skillnaden mot en smart telefon 

är oftast en större skärm. 

Software-as-a-Service är en mjukvara tillhandahållen via internet som tjänst istället 

för som en produkt installerad på användarens dator. 

Öppen källkod är programvara där källkoden är fri att användas och modifieras för 

vidare distribution.  
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