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Syftet med det här projektet var att, med IoT i baktankarna, skapa en prototyp som kan 
underlätta för brukare och personal på autismboenden. För att få fram vad brukare och 
personal ser som viktigt i sitt vardagsliv utfördes semistrukturerade intervjuer med både 
brukare och personal som sedan analyserades med hjälp av IPA. Intervjuerna visade att det 
finns mycket som kan förbättras på autismboenden och att det finns ett intresse i att 
digitalisera de hjälpmedel som finns idag. Projektet resulterade i en prototyp på ett 
planeringsverktyg som kan användas av både brukare och personal. Designförslagen i 
prototypen är grundade i de teman som hittades genom IPA. 
 
Inledning 
Det finns många svårigheter som följer en 
diagnos med autismspektrumtillstånd och 
idag finns det många autismboenden där 
brukare, alltså personer med en diagnos 
inom autismspektrumtillstånd, bor och får 
hjälp med sin vardag av personal. Idag 
sköts det mesta, såsom veckoplanering, 
analogt på boendena men det finns ett 
intresse i att digitalisera många av de 
hjälpmedel som används. Den här studien 
ämnar att undersöka vad exakt det är 
brukare och personal på autismboenden 
vill förbättra samt försöka hitta en lösning 
på detta med hjälp av Internet of Things 
(IoT). Syftet med studien är att skapa en 
prototyp som kan underlätta för brukare 
och personal i deras vardags- och arbetsliv 
på ett autismboende. Studien fokuserar på 
brukare med autismspektrumtillstånd och 
inga föräldrar eller närstående kommer 
involveras i studien. 
 Denna studie har gjorts i samarbete 
med företaget Indentive. Indentive är ett 
företag som arbetar med IoT och deras 
vision är att med hjälp av sin tjänst 
Connective försöka automatisera hemmet.  
 
Frågeställning 
Studien har undersökt vad brukare 
upplever att de behöver hjälp med, vad 
personal upplever kan förbättras på 

autismboenden samt vad IoT är och hur vår 
prototyp kan involveras i detta.  
 
Teoretisk bakgrund 
Autismspektrumtillstånd är ett 
samlingsbegrepp för en mängd olika 
kvantitativa begränsningar och störningar i 
utvecklingen av social interaktion, 
ömsesidig kommunikation samt, hos vissa 
personer, föreställningsförmåga. Autism 
och Aspbergers syndrom är inkluderade i 
detta spektrum, som dock är bredare än 
bara dessa två diagnoser. Exempel på 
symptom på olika autismspektrumtillstånd 
är exempelvis överdrivet fokus på 
specifika objekt, svårigheter att uttrycka 
sig och kommunicera i sociala 
sammanhang och oförmåga att förstå 
andras eller förklara sina egna känslor. Det 
finns olika svårighetsgrader av autism som 
går från mild, eller högfungerande, till 
allvarlig, lågfungerande, autism (Frith, 
2008).  
 Aspergers syndrom är det namn 
som ges på tillstånd som inte helt uppfyller 
kraven för autism men fortfarande har drag 
av dem. Det som ofta skiljer Aspergers 
syndrom från autism är att det inte syns 
språkliga svårigheter och att personer med 
diagnosen ofta uppvisar ett starkt intresse 
av andra människor (Frith, 2008). 

Idag finns det många olika 
hjälpmedel för personer med en diagnos 



inom autismspektrumtillstånd, både som 
konkreta redskap men även metoder. Bland 
annat så finns det kommunikationsstöd i 
form av exempelvis specialanpassade 
scheman och kalendrar 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2017). Det finns 
även en mängd mobila applikationer och 
spel specifika för barn med autism. Dessa 
spel är utformade för att utbilda och 
utveckla förmågor, som att lära användaren 
hantera förändringar i rutiner eller hjälpa 
användaren att skapa associationer (Cocks, 
2014). 

IoT refererar i stora drag till det 
närverkande samspelet som finns mellan 
vardagliga objekt, ofta utrustade med olika 
nivåer av artificiell intelligens, och har fått 
mycket uppmärksamhet under senare år. 
Det finns en mängd olika varianter av IoT 
idag som använder sig av olika sätt att 
kommunicera (Xia et. al., 2012). Tre olika 
sätt för föremål att trådlöst kommunicera 
med varandra är genom Z-waves, Wifi och 
Bluetooth. 

Z-waves är ett energisnålt alternativ 
till sensor. Z-wave kan inte skicka allt för 
mycket information men passar bra för 
exempelvis dörrsensorer som endast 
skickar en signal om att något särskilt 
skett. WiFi kan skicka mer information än 
Z-wave. Nackdelen med WiFi är dess 
relativt korta räckvidd och det är dessutom 
inte särskilt energieffektivt. Bluetooth är 
ett vanligt sätt att koppla ihop exempelvis 
mobiltelefoner, det är energieffektivt vilket 
gör att Bluetooth kan användas i produkter 
som går på batterier utan att själva 
uppkopplingen kräver för mycket energi. 
Nackdelen är dock, likt WiFi, en väldigt 
begränsad räckvidd (Samuel, 2016). 

IoT ger möjligheten att koppla 
samman en mängd olika föremål som 
hemelektronik, företagsbyggnader och 
militär utrustning, men det finns en hel del 
risker med att ha miljontals uppkopplade 
enheter. Något så enkelt som DDOS-
attacker (denial of service) mot saker 
ihopkopplade med IoT kan leda till stora 
problem då signalerna blockaras. Många 
av riskerna kan också vara helt okända för 

oss idag då de uppstår beroende på hur 
produkter för IoT designas och 
distribueras.  
 
Metod 
IPA står för Interpretative 
Phenomenological Analysis och är en 
kvalitativ metod som har sitt ursprung i 
studier för psykologi. Fenomenologiska 
studier, som IPA, har som mål att förstå 
hur människor upplever världen (Murray & 
Holmes, 2013). Larkin och Thompson 
(2011) förklarar att intresset är att förstå en 
persons relation till världen genom hens 
meningsskapande. IPA passar sig alltså bra 
till frågor vars ämne och frågeställningar är 
meningsfullt för deltagarna i studien. IPA 
fokuserar på erfarenheter, upplevelser och 
förståelse av människor i en viss kontext 
och målet är oftast att utforska, snarare än 
att förklara (Larkin & Thompson, 2011). 

Det är vanligt att en IPA-studie 
sker i form av en semistrukturerad intervju 
som i sin tur resulterar i ett ord-för-ord 
transskript. Målet med intervjun är inte att 
samla fakta utan att utforska meningar och 
IPA-studier fungerar bra med små urval då 
det är kvalité snarare än kvantitet som 
tillåter forskaren att utveckla insiktsfulla 
analyser. Ett exempel på när det är bra med 
IPA är när en produkt utvecklas för att 
situera och förstå folk i deras 
sociokulturella kontexter. IPA resulterar i 
så kallade teman som är identifierade 
mönster av betydelse.  

En semistrukturerad intervju 
innebär att intervjuaren har förberett 
ämnen som intervjufrågorna handlar om, 
men frågorna behöver inte struktureras upp 
genom exempelvis en viss ordning. 
Frågorna ska i största mån vara öppna 
vilket innebär att de ska ställas på ett 
sådant sätt att det inte räcker med korta 
svar som ja eller nej utan den intervjuade 
ska vilja svara med en berättelse (Jacobsen, 
1993).  

Något som blir viktigt i den här 
studien är att skilja på att intervjua brukare 
och att intervjua personal. Då denna studie 
innefattar personer som diagnostiserats 



med autismspektrumtillstånd måste 
intervjuerna anpassas efter detta. 
Personalen på autismboenden har inte 
någon funktionsnedsättning som möjligen 
skulle kunna påverka språkbruket, därför 
valdes ett mer formellt språk med 
exempelvis frågor som ”Vilka förbättringar 
anser du att man skulle kunna göra inom 
kommunikationen mellan er i 
personalen?”. Frågorna som ställdes till 
brukarna är lite mer informella med 
enklare språkbruk som exempelvis ”Vad är 
viktigast att du får hjälp med?”.  

När det kommer till 
konceptskissning poängterar Buxton 
(2007) hur viktigt det är att ha en bra 
designprocess i början av ett projekt och att 
det är värt att lägga ner tid och resurser på 
denna process. Designerns jobb innebär 
inte bara de estetiska aspekterna av en 
produkt utan även om hela 
användarupplevelsen. Det är även enklare 
och billigare att införa nya idéer och 
ändringar i konceptfasen jämfört med om 
produktutvecklingen gått längre (Buxton, 
2007).  

Konceptskissning handlar om att 
generera så många koncept som möjligt 
och Arvola (2014) påpekar att detta är 
viktigt för att förhindra att fastna i ett 
lokalt optimum. Att skissa mycket tillåter 
att utforska många olika lösningar (Arvola, 
2014). Det är inte alltid lätt att skilja 
konceptskissning och prototypskapande åt 
men både Arvola och Buxton pekar på att 
det som skiljer dem åt är att skissningar är 
billiga, inte så tidskrävande och enkelt kan 
avfärdas.  
 
Urval 
Den här studien använde sig av ett 
bekvämlighetsurval och totalt intervjuades 
två brukare och fyra personal på tre olika 
boenden. En brukare bodde inte på 
autismboende idag men har gjort det 
tidigare. 
 
Resultat 
Efter transkriberingar gjordes det skillnad 
på personal och brukare vid IPA, detta då 

de har olika behov och upplevelser av vad 
ett autismboende är. De teman som 
hittades hos brukarna är: 
• Planering 

En av brukarna sköter all sin planering 
själv, den andra behöver mer hjälp. 
Planering och hjälp med planering är 
viktigt. 

• Rutiner 
Vissa förändringar är bra men rutiner 
bidrar till en trygghetskänsla.  

• Hinder 
Stora folksamlingar är utmattande och 
det kan vara svårt att filtrera ut ljud. 
Kommunikationssvårigheter och 
svårigheter att förstå abstrakta 
instruktioner är vanligt. 

• Hjälpmedel/teknik 
Bilder gör det lättare att minnas. 
Lättare att följa instruktioner om de är 
steg-för-steg. Teknik och roliga 
applikationer ses positivt. 

• Självständighet 
Att kunna bo själv ses befriande och 
positivt. Att ha kontroll upplevs som 
viktigt, osäkerhet och missförstånd är 
uttröttande. 

De teman som hittades hos personalen är: 
• Kommunikation 

Väldigt mycket sker analogt genom 
exempelvis lappar, detta ses som 
problematiskt. Svårt att tillgodose sig 
den informationen som finns. 

• Hjälpmedel 
Många hjälpmedel idag är manuella. 
Det finns bildstöd då det är viktigt att 
kommunicera med brukaren konkret 
och bilder hjälper till att förtydliga. 
Analoga hjälpmedel som pärmar ses 
som säkrare än digital förvaring av 
information. 

• Planering 
Digitalisering av schemaläggning 
efterfrågas. Rutiner är viktiga för 
brukare.  

• Säkerhet 
Personalen måste alltid ha ett 
säkerhetstänk, speciellt då brukare kan 
bli utåtagerande. Finns även problem 



med neurologiska störningar som 
epilepsi hos brukare. 

• Förbättringar 
Digitalisering av schemaläggning hade 
underlättat för både personal och 
brukare. Bättre journalföringssystem 
efterfrågas. 

• Självständighet 
Personalen vill att brukare ska vara så 
självständiga som möjligt.  

Utifrån analysen togs det fram en prototyp 
som blev ett planeringsverktyg för 
autismboenden. Denna prototyp är 
designad för att kunna användas på flera 
olika skärmar såsom mobil, surfplatta, tv-
skärmar samt smart-watch. Designen för 
prototypen grundades utifrån vad som 
uppkom under intervjuerna. Färger och 
bilder var något som både personal och 
brukare poängterade att det var viktigt 
utifrån brukarnas perspektiv. Detta då de 
har lättare för att ta till sig färger och bilder 
snarare än text. Därför valdes det i 
prototypen att ha fokus på färg och bilder 
men även ha text i samband med dessa för 
dem som har läskunskaper. Brukarnas dag 
planeras in i fyra olika kategorier (morgon, 
förmiddag, eftermiddag, kväll) som 
färganpassas för att underlätta för brukarna 
att se vilken aktivitet som hör till vilken tid 
på dagen. De delades upp i kategorier även 
för att brukare och personal inte skulle 
behöva använda onödigt scrollande, därför 
finns kategorierna i dropdown-menyer. 
Under intervjuernas gång 
uppmärksammades framförallt att det är 
essentiellt att kunna individanpassa 
applikationen och därför går det i 
prototypen att kunna ändra utseende i 
inställningar, samt vilken information som 
presenteras. Då det finns en mängd olika 
aktiviteter som en brukare kan tänkas vilja 
utföra så går det även att skapa nya 
aktiviteter med egna bilder för att visa 
vilken typ av aktivitet det är. För att 
brukare och personal ska kunna förstå 
varandra bättre så finns det även notiser 
som kan fyllas i med information om 
brukaren. Exempelvis om brukaren vill 
utföra en uppgift på ett specifikt sätt så kan 

det vara bra att personalen har vetskap om 
detta så det inte blir några onödiga 
konflikter. Då prototypen är ämnad för att 
senare kunna användas på olika former av 
digitala verktyg (såsom mobil, tv etcetera) 
är planen att det ska finnas påminnelsestöd. 
Detta stöd skulle kunna skicka påminnelser 
till personals eller brukares smart-watch 
eller tv-skärm. Prototypen innehåller även 
ett översiktligt planeringsschema där både 
personal och brukare kan se vad som finns 
planerat under veckan. Detta skulle då 
ersätta de whiteboardtavlor som finns i 
autismboendena i nuläget.  
 
Diskussion 
Utifrån IPA så framkom det fem teman 
efter intervjuerna med personal vilka var: 
kommunikation, hjälpmedel, planering, 
självständighet och säkerhet. För brukare 
framkom det fem teman vilka var: 
planering, rutiner, hinder, hjälpmedel och 
självständighet. Personalen uttryckte att 
framförallt bilder är essentiellt vid 
kommunikationen med brukarna. De tog 
upp att bildstöd gärna skulle få kunna 
digitaliseras. Detta backades även upp av 
brukarna som uttryckte att framförallt 
bilder är ett bra hjälpmedel. Därför valdes 
det i prototypen att använda sig utav bilder 
för att visa på bland annat olika kategorier 
och aktiviteter. Även kommunikationen 
personal emellan skulle kunna förbättras 
genom att det skulle finnas ett system som 
används istället för både pärmar, lappar 
och whiteboardtavlor. Därför designades 
prototypen att kunna anpassas till olika 
digitala skärmar såsom mobil och tv. Detta 
så att applikationen skulle kunna användas 
både på en större tv-skärm för den 
översiktliga planeringen men även på 
mobilen för påminnelser, planering 
etcetera. Personalen gav uttryck för att 
individanpassning var relevant då alla 
brukare är olika och har olika krav på 
planering och rutiner. Därför valdes det i 
prototypen att ha en meny ”Inställningar” 
där man skulle kunna ändra design samt 
välja vilken information som skulle visas. 
Personalen ansåg att planering och 

	



självständighet är viktigt för brukarna. 
Detta skulle kunna vara att de får planera 
sin egen dag/vecka och får chans att kunna 
fylla i att de utfört en uppgift själv i en 
applikation. I prototypen så kan brukarna 
se sin planering så att de har koll på när de 
ska utföra en viss uppgift/aktivitet. 
Brukarna lyfte även att påminnelser var 
något de behövde för att underlätta 
vardagsplanering och rutiner. Däremot var 
det viktigt för brukarna att påminnelserna 
inte blev för påträngande så att 
självständighetskänslan inte förminskas. I 
prototypen finns ett påminnelsestöd som 
skulle kunna användas för att påminna 
både brukare och personal om olika 
uppgifter/aktiviteter. Även säkerhet var 
något personalen uppmärksammade och de 
gav exempelvis förslag på att en brukare 
skulle kunna ha en pulsmätare som 
personalen har tillgång till på sin 
applikation för att kunna se om brukaren 
får exempelvis ett epilepsianfall. Båda 
brukarna uttryckte att de upplevde 
överstimulering som obehagligt och därför 
vill använda samma verktyg som de 
tidigare gjort. Detta gjorde att vi valde att 
färgschemat i deras tidigare hjälpmedel är 
detsamma som färgerna i prototypen. 
Något man får ha i åtanke om denna 
prototyp skulle skapas till en applikation 
och användas är att brukarna behöver vänja 
sig vid applikationen så att de inte blir 
överstimulerade. 
     Metoden IPA som användes kan vara en 
nackdel då man kan ifrågasätta om 
tolkningen utifrån analyserna är korrekta 
och om deltagarnas individuella 
upplevelser har framkommit korrekt. 
Däremot är denna form av metod essentiell 
för denna studie då det är just personalens 
och brukarnas upplevelser som är relevant. 
Då semistrukturerade intervjuer är den 
främsta insamlingsmetoden för IPA så 
valdes det till denna studie. Däremot 
framkom det problematik vid intervjuerna 
då det var svårt att få deltagare till studien. 
Detta ledde till att en av intervjuerna blev 
en gruppintervju istället för individuella 
intervjuer då det fanns tidspress och det 

behövdes mer deltagare till studien för att 
få fram mer omfattande resultat. Detta kan 
man ifrågasätta huruvida individuella 
intervjuer eller gruppintervjuer är bättre än 
den andra. Studien begränsas även genom 
att det endast var tre olika boenden som 
besöktes vilket inte ger en representativ 
bild utav autismboenden. Det hade varit 
fördelaktigt att besöka fler olika boenden 
för att få en större bild utav autismboenden 
i Sverige. Resultaten för denna studie är 
riktad mot allmänheten snarare än att utgå 
från ett specifikt företags ståndpunkter och 
design. Resultaten visar på att ett förnyat 
system på autismboenden skulle vara 
uppskattat. Däremot skulle en möjlig 
konsekvens av detta kunna vara om 
applikationen togs fram och skulle 
användas vilket skulle leda till 
rutinförändringar hos både personal och 
brukare. Framförallt brukare skulle kunna 
bli överväldigade av denna typ av 
förändring och skulle behöva vänjas in 
över en längre period vilket tar tid och 
energi av både personal och brukare. Vi 
finner däremot att nyttan av applikationen 
väger upp denna konsekvens. Detta för att 
applikationen skulle bidra till att de inte 
behöver använda flera olika manuella 
system utan istället kan ha det 
sammanslaget i ett digitalt system. Då 
ingen liknande studie som denna har hittats 
så är det i dagsläget svårt att backa upp 
dessa resultat men då vi har omfattande 
intervjuer så anser vi ändå att detta speglar 
verkligenheten på vissa autismboenden. 
     Genom att använda UniSearch som 
tillåter att söka efter avancerade 
sökalternativ såsom vilket typ av material, 
författare, peer-review etcetera så kan vi se 
till att kritiskt välja ut vilka som är 
oberoende och tillförlitliga. UniSearch 
kombinerar flera av de mest välkända 
vetenskapliga databaserna, e-böcker 
etcetera vilket ger ett brett urval av källor. 
     För att utveckla denna studie ytterligare 
skulle användartester kunna göras på 
prototypen samt även i ett senare skede 
utforma prototypen till en applikation.  



Referenser 
Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och 
UX: om att skapa en god 
användarupplevelse. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Buxton, B. (2010). Sketching user 
experiences: getting the design right and 
the right design. Morgan Kaufmann. 
 
Cocks, R. (2014). Digitalt pedagogiskt 
hjälpmedel för barn med autism 
(Kandidatuppsats). Uppsala:  School of 
Innovation, Design and Engineering, 
Mälardalen University. 
 
Frith, U. (2008). Autism: a very short 
introduction. Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Hjälpmedelsinstitutet. (u.å). Autism, 
kommunikation och AKK. Hämtat den 
2017-03-27, från: http://dart-
gbg.org/public/anpassningar/04350_autism
kommunikation-webb.pdf 
 
Jacobsen, J. K. (1993). Intervju: konsten 
att lyssna och fråga. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Larkin, M. & Thompson, A. (2011). 
Interpretative phenomenological analysis. 
Qualitative research methods in mental 
health and psychotherapy: a guide for 
students and practitioners, 99-116. DOI: 
10.1002/9781119973249   
 
Murray, S. & Holmes, D. (2013). 
Interpretive Phenomenologial Analysis 
(IPA) and the Ethics of Body and Place: 
Critical Methodological Reflections. 
Human Studies, 37(1), 15-30. DOI: 
10.1007/s10746-013-9282-0 
 
Samuel, S. I. (2016). A Review of 
Connectivity Challenges in IoT-Smart 
Home. Muscat: Middle east college. 
 
Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. 
(2012). Internet of Things. International 

journal of communication systems, 25, 
1101-1102. DOI: 10.1002/dac 
 

 


