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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att genom granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar undersöka vilka 

typer av arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). Den metod som legat till grund för denna studie var en litteraturöversikt. Valet av litteratur 

har bestått av vetenskapliga artiklar samt relevant litteratur. För att identifiera relevant litteratur har 

sökningen av litteratur gjorts i ett flertal olika databaser däribland de tillgängliga databaserna vid 

Luleå Tekniska Universitet. Totalt identifierades sju vetenskapliga artiklar som legat till grund för 

denna studie. Resultatet visade att det finns interventioner för vuxna med ADHD för att underlätta 

vardagen. Fyra kategorier identifierades och de var: organisering av den fysiska miljön, utprovning av 

tekniska hjälpmedel för att underlätta och stödja i vardagen, lära ut strategier och stöd för att 

underlätta vardagen och slutligen, stöd i sociala miljöer och i kontakt med omgivningen. Resultatet 

visade på ett behov av fortsatt forskning kring hur interventionerna kan användas inom andra 

problemområden i vardagen för vuxna med ADHD.  

Nyckelord: Occupational Therapy, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, Adults, 

Intervention 
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Abstract 
 

The purpose of this study was through careful examination of scientific articles examining the types of 

occupational therapy interventions available for adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). The method used for this study was a literature review. The choice of literature has consisted 

of scientific articles. To identify relevant literature, the search of the literature has been made in a 

number of different databases, including databases available at Luleå University of Technology. In 

total, seven scientific articles formed the basis for this study. The result shows that there are 

interventions available for adults with ADHD to facilitate everyday life. Four categories were 

identified: organization of the physical environment, try out technical means to facilitate and support 

in everyday life, teach strategies and support to facilitate everyday life and finally, support in social 

environments and in contact with the surroundings. Furthermore, the result shows a need for continued 

research on how interventions can be used in other problem areas of everyday life for adults with 

ADHD. 

 

Keywords: Occupational Therapy, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, Adults, 

Intervention  
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Bakgrund 
 

Inledning 
Det sker en ökning i diagnostiseringen av ADHD hos vuxna personer. Tidigare forskning har 

främst tittat på ADHD hos barn och hur det påverkar deras liv. Däremot har intresset för ökad 

kunskap om ADHD hos vuxna ökat i takt med den ökade diagnostiseringen (Gutman & 

Szczepanski, 2005). Enligt Simon, Czobor, Balint, Meszaros & Bitter (2009) löper personer 

med ADHD större risk för att få socioekonomiska problem så som lägre utbildning, 

arbetslöshet, misslyckade förhållanden, kriminalitet och bilolyckor. Genom utbildningens 

gång till arbetsterapeut har författaren fått stor kännedom kring olika sjukdomar och 

diagnoser och arbetsterapeutens roll i arbetet med klienterna. Något som tidigt väckte intresse 

är just gruppen vuxna med ADHD. Allt fler vuxna blir diagnostiserade med ADHD (Simon et 

al., 2009). På grund av de nyligen nämnda konsekvenserna av diagnosen vill författaren titta 

närmare på arbetsterapeutiska interventioner som ges till dessa. 

ADHD  
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Riksförbundet Attention, 2008). 

Socialstyrelsen (2014) beskriver ADHD i vuxen ålder utifrån följande tre karaktäristiska drag: 

ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.  

Ouppmärksamhet, vilket innebär att personen har svårt att behålla koncentrationen på en 

uppgift över tid, att fokusera uppmärksamheten, att kunna dela uppmärksamheten samt växla 

uppmärksamheten från olika saker (Socialstyrelsen, 2014). Personen med ADHD kan ha svårt 

att påbörja och fullfölja en aktivitet från början till slut om inte tillräcklig motivation finns, 

(Ek & Isaksson, 2013; Socialstyrelsen, 2014) eller om aktiviteten inte har ett tydligt mål eller 

om personen saknar ett personligt stöd i att utföra aktiviteten (Ek & Isaksson, 2013). Då 

uppmärksamheten kan vara svår att hålla kvar på den aktivitet som utförs avbryts den ofta av 

något annat och personen blir inte klar med sin uppgift i tid (Ek & Isaksson, 2013). Vidare 

kan ouppmärksamheten yttra sig genom att personen har ett uppskjutande beteende, glömska 

och ofta missar möten eller kommer sent (Goodman, Lasser, Babcock, Pucci & Solanto, 

2011). När personer med ADHD inte utsätts för tillräcklig sinnesstimulering kan även detta 

påverka uppmärksamheten så att personen tappar uppmärksamheten på aktiviteten och blir 

okoncentrerad. Uppmärksamhetesproblematiken kan även yttra sig vid sociala interaktioner, 

då kan personen ha svårt att följa med och hänga med i vad en annan person säger och således 

ge ett opassande svar på konversationen. De kan även verka självupptagna på grund utav att 
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de har svårt att fokusera på andra tankar än de som är i deras eget huvud (Gutman & 

Szczepanski, 2005) . 

Impulsivitet. Impulsiviteten kan innebära att personen har svårigheter med att hålla inne sina 

reaktioner i olika situationer, (Goodman et al., 2011; Socialstyrelsen, 2014) och kan lätt 

avbryta andra som pratar (Socialstyrelsen, 2014).  Personer med ADHD kan fatta impulsiva 

icke genomtänkta beslut som till exempel att säga upp sig från sitt arbete och starta flera 

projekt samtidigt. Personens impulsiva handlingar kan leda till att personen hamnar i 

situationer som är oönskade (Goodman et al., 2011). Enligt Gutman & Szcezpanski (2005) 

sker dessa handligar utan att personen med ADHD själv är medveten om att de brister i att 

förhålla sig till sociala normer.  

Hyperaktivitet. Det innebär att personen har svårt att sitta still och kan lätt bli rastlös och 

uttråkad (Socialstyrelsen, 2014). Hyperaktiviteten hos vuxna med ADHD kan yttra sig med 

att kör för fort och har svårt att sitta still och slappna av (Goodman et al., 2011). När personer 

med ADHD utsätts för överbelastning av sinnestimulering kan hon eller han lätt känna sig 

överväldigad och då upplevas mer rastlös (Gutman & Szczepanski, 2005).  

Den kliniska bilden för ADHD-symtom ändras när personen blir vuxen och kan därför vara 

svårare att upptäcka hos vuxna än hos barn med ADHD-diagnos. Många vuxna med ADHD 

får således inte rätt behandling. Symtomen för ADHD har följt med sedan barndomen men 

med åldern yttrar sig symptomen på andra sätt (Goodman et al., 2011). Vidare visar studier att 

barn med ADHD har sömnsvårigheter och att även detta följer med in i vuxen ålder (Schredl, 

Alm, & Sobanski, 2007). Wilcok (2006) menar att sömnen är väldigt viktig för att ha en 

hälsosam aktivitetsbalans.  

Arbetsterapi 
Arbetsterapeuters mål i sitt arbete är att främja delaktighet i aktiviteter för att uppnå hälsa 

(American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008). Arbetsterapin har som 

grundantagande att varje person har en vilja att engagera sig i meningsfulla aktiviteter och att 

varje person är unik (Fisher & Nyman, 2007). Arbetsterapeuten skall i sitt arbete med 

personer möjliggöra delaktighet i aktivitet genom att se till personens egen uppfattning och 

syn på dennes situation samt personens egna behov. Arbetet med personer skall bottna i 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Interventionerna skall utformas i samråd med personen 

och/eller i samråd med nämnda personer i dennes omgivning. Interventionerna ska vara 

relaterade till den miljö där aktiviteten utförs (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 
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2005). Kielhofner (2012) belyser att arbetsterapeuter skall arbeta klientcentrerat genom att 

arbetsterapeuten involverar personen i utformandet av mål och interventioner, på så vis blir 

det ett samarbete där personen är en aktiv deltagare.  

Arbetsterapi och aktivitet 
Arbetsterapeuten kan använda sig av olika tillvägagångssätt för att främja delaktighet i 

aktivitet. Det kan handla om pedagogiska interventioner där personen får lära sig att utföra en 

aktivitet på ett nytt sätt, träna upp kroppsfunktioner för att kunna utföra en aktivitet, eller 

använda sig av kompensatoriska hjälpmedel för att personen lättare skall kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter (Fisher, 2009). Målet med arbetsterapeutika intervetioner är att med 

hänsyn till personens förutsättningar bidra till att öka aktivitetsförmågan (Kielhofner 2012). 

Inom arbetsterapin används bland annat Model of Human Occupation (MoHo) som är en 

modell inom arbetsterapin för att bland annat förstå bakomliggande faktorer till en persons 

deltagande i aktivitet i modellen beskrivs tre olika grundfaktorer, viljan, vanan och 

utförandekapaciteten (Kielhofner, 2012). När Kielhofner (2012) talar om viljan belyser han 

den bakomliggande motivationen en person känner inför aktiviteten, så som personens 

värderingar, kompetens och intresse för aktiviteten. Vanan bygger på personens rutiner och 

vanan i att utföra en viss aktivitet beroende på de roller som personen har. Till sist benämns 

utförandekapaciteten som en grundfaktor till utförandet av en aktivitet, då belyses personens 

mentala och fysiska förmåga att utföra en aktivitet. Alla dessa faktorer sker hela tiden i ett 

dynamiskt samspel med den miljö som personen är i när respektive aktivitet utförs. 

Beskrivningen av miljön består av den fysiska, kulturella och sociala miljön, vidare kan 

miljön möjliggöra eller begränsa deltagande i aktivitet eller begränsa personen i deltagande i 

aktivitet.  Då miljön direkt påverkar personens möjlighet att utföra en aktivitet är det av stor 

vikt att arbetsterapeuten har förståelse om personens miljö (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapi och meningsfullhet 
En person väljer att engagera sig i en aktivitet beroende på mycket på hur meningsfull den är 

för personen (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Vad som är en meningsfull aktivitet är 

individuellt från person till person och påverkas av personens livshistoria och kultur 

(Kielhofner, 2012). En och samma aktivitet kan därför innebära olika betydelser för olika 

personer (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Utförandet av aktiviteten beror på 

personens tidigare erfarenheter i att utföra aktiviteten och bekantskapen med aktiviteten. 

Personer utför aktiviteter för att uppnå något positivt eller undvika något negativt (Kielhofner 

2012). Vidare belyser Kielhofner (2012) även vikten av att få utföra meningsfulla aktiviteter, 
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att det är ett grundläggande mänskligt behov och att om en person på grund av exempelvis en 

funktionsnedsättning inte kan utföra en aktivitet kan det leda till försämrad livskvalitet och 

låg självkänsla. Creek (2002) tar upp fyra komponenter till att en person skall känna 

meningsfullhet och delaktighet i aktivitet. Aktiviteten skall passa personens intressen, 

förmågor, värderingar och behov. I samarbetet med personen är det av stor vikt att 

arbetsterapeuten ser till dessa komponenter och lyfter dem med personen för att få ökad 

förståelse för vad dessa komponenter betyder för personen och således för helheten (Creek, 

2002). 

Arbetsterapi och ADHD 
Vuxna med ADHD upplever ofta problematik inom flera områden i vardagliga livet som 

bland annat innefattar, planering, organisering och fullföljande av aktiviteter (Barkley, 

Murphy & Fischer, 2007). Arbetsterapeuten arbetar för att underlätta i vardagliga aktiviteter 

(AOTA, 2008). Vidare utreder arbetsterapeuten bakomliggande orsaker till problemet/ 

problemen i aktivitetsutförandet och kan hjälpa personen med olika interventioner beroende 

på vad problemet är (Fisher, 2009). Harriz (2004) påvisar i sin artikel att arbetsterapeuter kan 

vara till stor hjälp för vuxna med ADHD. Då personerna har haft diagnosen sedan de var barn 

har de ofta komplexa problem i vuxen ålder.  Kielhofner (2012) belyser att arbetsterapeuten 

har gedigen kunskap om hur personers historia påverkar förväntningarna och utförandet av en 

aktivitet. Vidare tar Harriz (2004) upp att när personen får diagnosen i vuxen ålder är det 

viktigt att hon eller han får hjälp med att prioritera mål, lära sig strategier för att hantera livet i 

hemmet, på jobbet och socialt. Harriz (2004) menar att medicinen idag är den primära 

behandlingsmetoden för vuxna med ADHD men att den inte borde stå ensam.  

På grund av den ökade diagnostieringen av vuxna med ADHD är det av stor vikt att skapa en 

kunskapsöversikt över de arbetsterapeutiska interventionerna för målgruppen. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för vuxna personer med 

diagnosen ADHD. 

Metod 
 

Design 
För att svara på studiens syfte valde författaren att göra en litteraturstudie. Enligt Friberg 

(2012) handlar en litteraturöversikt om att skapa en översikt inom ett visst område, samt att 

kunskapsläget inom ett visst område kan kartläggas. 

Litteratursökning 
Sökningen av artiklar skedde mellan januari till maj år 2015. Databaserna som användes till 

en början var CINAHL och PubMed. Författaren hade tillgång till databaserna via Luleå 

Tekniska Universitet. Respektive databas valdes ut då de svarar till studiens ämnesområde. 

För att specificera sökningen använde sig författaren av flera sökord. Sökorden som användes 

    ”                   y”, ”                   y          y         ”, ”     ”, ”            ” 

    ”          ”.                   tifrån titel och abstrakt valdes fyra artiklar ut till studien. Då 

                                                                    ”                  

 y          y         ”     ”     ”. D                                                           

inte skulle missa någon artikel. Den nya sökkombinationen resulterade i en relevant artikel 

som togs med i studien. Även fast sökningar gjordes i PubMed, var ingen av inkluderade 

artiklarna hämtade från databasen PubMed. Vid litteratursökningen förekom samma artiklar 

flertalet gånger i olika databaser. För att kunna göra en analys av litteraturen utifrån sutdiens 

syfte bedömdes att fler artiklar behövdes inkluderas.  Författaren utökande därför sökningen 

med The Open Journal of Occupational Therapy (OJOT). Sökningen på OJOT resulterade i en 

relevant artikel. Den sista artikeln som inkluderades i studien fann författaren genom att söka 

på Google Scholar. Översikt av litteratursökningen återfinns i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Urval 1 
(lästa 
abstrakt) 

Urval 2 
(lästa 
artiklar) 

Utvalda 
artiklar 

Cinahl ”O            
      y”   ND 
”     ”  ND 
” DHD” 

6 6 4 3 1 

Cinahl ”            ” 
 ND ”     ” 
 ND ” DHD” 

46 46 22 8 2 

Cinahl ”     ”  ND 
” DHD” 

791 255 36 11 1 

PubMed “     ”  ND 
“ DHD” 

187 187 19 5 1 

Open Journal  

of 
Occupational 
Therapy 
(OJOT) 

”            ” 
 ND ”     ” 
 ND ” DHD” 

2 2 2 2 1 

Google 
Scholar 

”O            
      y”  ND 
”     ”  ND 
” DHD” 

21000 306 38 3 1 

 

T                                            ”                ”                    

använda sig av olika operatorer som exempelvis AND, OR och NOT (Friberg, 2012). För att 

identifiera vetenskapliga artiklar användes peer-reviewed funktionen i respektive databas men 

vid sökning på OJOT fanns inte peer-reviewed funktionen, däremot så är det ett krav för att 

publicera artiklar i OJOT att artikeln är peer-reviewed. På Google Scholar fanns inte heller 

peer-reviwed funktionen, dock använde sig författaren av en sökfunktion som endast letar 

efter publicerade artiklar. Vid sökningen framkom artiklar som utifrån abstrakt kunde varit 

relevanta för studien men då de kostade pengar inkluderades de inte i studien. Sökningen i 

Google Scholar resulterade i 21000 träffar och en sökning i Cinahl resulterade i 791 träffar. 
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Då de nyligen nämnda sökningarna resulterade i många träffar läste författaren artiklarnas 

titel och sedan abstrakt tills det att tillräckligt många intressanta och relevanta artiklar hittats. 

Vidare inkluderades endast artiklar där det tydligt framkom att interventionerna var ämnade 

för vuxna personer med ADHD, med vuxna menas personer som är 17 år eller äldre. Vidare 

var ett inklusionskriterie att studien skulle varit publicerad de tio senaste åren, detta för att 

vetenskap är färskvara (Friberg, 2012). Slutligen avgränsades språket till svenska och 

engelska då de är de språk som författaren bäst behärskar, en rekommendation från Friberg 

(2012) vid urval av artiklar. Vid nedanstående urvalsprocess av artiklar har författaren följt 

Friberg (2012) Nästa steg i analysen av data var att läsa artiklarnas titlar. Om en artikel 

verkade intressant och relevant utifrån titel och årtal togs den vidare till läsning av abstrakt. 

Sista steget i urvalsprocessen var att författaren granskade kvalitén på artiklarna. Kvalitén 

granskades utifrån protokoll av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Vilken typ av protokoll 

som användes vid granskningen av de inkluderade artiklarna berodde på studiens design, 

alltså om det var en kvalitativ eller kvantitativ studie. Den sammanfattade bedömningen av 

kvalitén återfinns i bilaga 1 (Artikelöversikt). 

Analys av data 
Författaren till denna studie började med att numrera de utvalda artiklarna. Sedan lästes 

artiklarna flera gånger för att författaren skulle förstå innebörden och helheten i respektive 

artikel (Friberg, 2012). Innehållet i artiklarna sammanfattades kort och skrevs ner. Författaren 

följde Fribergs (2012) rekommendation att granska interventionerna upprepande gånger för 

att se eventuella likheter och skillnader. Genom att granska likheten och skillnaden mellan de 

olika interventionerna kunde författaren kategorisera de olika interventionerna för att skapa en 

tydlig överblick av resultatet, och för att kunna belysa eventuell forskningslucka inom 

interventioner som ges för vuxna med ADHD. 

Etiska reflektioner 
Vid granskningen av samtliga artiklar tittade författaren även på tillvägagångssättet i 

respektive studie, en rekommendation vid litteraturstudier enligt SBU (2013). Vidare var 

författaren observant på om forskningen i den granskade artikeln har bedrivits på ett etiskt 

acceptabelt sätt. Om artiklar som skrivits på engelska inkluderas i studien använde författaren 

sig av ett engelsk-svenskt ordlexikon för att utesluta risken för misstolkningar av texten. 

Enligt Friberg (2012) är det viktigt att författaren håller ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av 

artiklarna, vid läsningen och i skrivprocessen. Författaren har genomgående varit observant 
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på att hålla sig neutral till innehållet i artiklarna, inte varit selektiv i vilken information som 

framkom i de granskade artiklarna utan återgett information och innehåll på ett korrekt sätt. 

Vinsten med studien är att bidra till sammanställd kunskap gällande arbetsterapeutiska 

interventioner för vuxna med ADHD och belysa arbetsterapeutens roll i behandlingen för vald 

målgrupp.  
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Resultat 
 

Totalt ingår sju artiklar i resultatet. En sammanställning av artiklarna finns att tillgå i bilaga 1 

(Artikelöversikt).  

Efter författaren hade granskat artiklarna utifrån skillnader och likheter utvecklades fyra 

huvudkategorier. En översikt av kategorierna återfinns i tabell 2. I respektive kategori 

presenteras olika arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ADHD. Samtliga 

interventioner i de granskade artiklarna syftade till att underlätta för personen med ADHD 

aktiviteter i vardagliga livet. 

Tabell 2. Översikt av kategorier av arbetsterapeutiska interventioner 

Arbetsterapeutiska interventioner 

Organisering av den fysiska miljön 

Utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta och stödja i vardagen 

Lära ut strategier och stöd för att underlätta i vardagen 

Stöd i sociala miljöer och i kontakt med omgivningen 

 

Organisering av den fysiska miljön 
Här beskrivs arbetsterapeutiska interventioner där arbetsterapeuten har arbetat tillsammans 

med personen med ADHD för att organisera den fysiska miljön. Personer med ADHD brister 

ofta i att hålla ordning runt omkring sig, det gäller såväl hemma som på arbetsplatsen. Många 

personer med ADHD uppger att de har försökt att skapa ordning men få uppger att de klarat 

att bibehålla ordningen över tid (Gutman & Szczepanski, 2005). 

I tre artiklar tas organisering av den fysiska miljön upp som en arbetsterapeutisk intervention, 

så som hemmiljön (Gutman & Szczepanski, 2005; Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013; 

Sandell., Kjellberg & Tydor, 2013). Gutman & Szczepanski, 2005, syftar även på 

organiseringen av miljön när det gäller arbetsplatsen och inuti bilar. Ett första steg i att hjälpa 

personen att organisera sin miljö är att arbetsterapeuten förklarar att det krävs ett engagemang 
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från personens sida att börja införa nya rutiner för att skapa och bibehålla en organiserad 

miljö (Gutman & Szczepanski, 2005). Arbetsterapeuten kan även bidra med råd om hur 

personen kan organisera sin miljö som till exempel avsedda platser för specifika saker och 

samla viktiga dokument i filer på dator eller i plastmappar (Gutman & Szczepanski, 2005). 

Vidare kan organiseringen av miljön även syfta till att sätta etiketter på exempelvis 

köksluckor och kökslådor för att personen ska veta vart saker och ting finns (Sandell et al., 

2013). 

Utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta och stödja i vardagen 
Här beskrivs arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ADHD i form av tekniska 

hjälpmedel. Med tekniska hjälpmedel syftar författaren på allt från penna och papper till 

mobiltelefoner. Personer med ADHD har ofta problem med att planera och organisera 

aktiviteter. Ouppmärksamheten och impulsiviteten påverkar ofta personens aktiviteter och 

deltagande i olika livsområden (Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013; Stratton & Gailfus, 1998).  

Tekniska hjälpmedel kan hjälpa personen med ADHD att underlätta strukturen i vardagen 

(Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013). Cognitive assitive technology (CAT), är ett 

samlingsnamn för olika tekniska hjälpmedel och har som mål att kompensera och underlätta i 

vardagen för personer med kognitiva svårigheter. De tekniska hjälpmedlen varierar från 

lågteknologi till högteknologi. I studien av Lindstedt & Umb- Carlsson (2013) tas följande 

tekniska hjälpmedel upp: klockor, elektroniska planeringskalendrar, veckoscheman, 

tyngdtäcken, nyckel/ föremålssökare och dosett. Arbetsterapeuten kan i samråd med personen 

erbjuda tekniska hjälpmedel för att underlätta i vardagen. Vilket eller vilka tekniska 

hjälpmedel som kan vara aktuella för personen provar arbetsterapeuten och personen ut efter 

personens individuella behov (Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013). Arbetsterapeuten kan 

hjälpa personen att utforma scheman över ansvarsområden, egenvård och nöje, samt med stöd 

av dessa hjälpa personen att förstå och öva färdigheter i tidsplanering. Vidare kan 

arbetsterapeuter använda sig av scheman för att minska stressen i vardagen genom att planera 

dagarna och planera in tid för rast eller avslappning då kan personen kan frigöra sig från 

frustration och överskottsenergi (Gutman & Szczepanski, 2005). I artikeln av Stratton & 

Gailfus (1998) fokuserar interventionerna på hjälpmedel som personen med ADHD kan 

använda sig av i vardagen för att till exempel få utlopp för hyperaktiviteten genom att med 

handen pressa en ortopedisk handstärkare, även kallad Gripper. 
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Lära ut strategier för att underlätta i vardagen 
Här presenteras interventioner där arbetsterapeuten har en coachande roll och övar 

tillsammans med personen med ADHD och utformar strategier för att underlätta i vardagliga 

situationer. 

Hantera sociala interaktioner 
Arbetsterapeuten kan hjälpa personen förstå sambandet mellan ADHD-diagnosen och hur det 

kan påverka vid deltagande i sociala interaktioner. När personen har fått större förståelse för 

detta samband kan arbetsterapeuten och personen rollspela olika sociala situationer tills att det 

går bättre för personen i de sociala situationerna (Gutman & Szczepanski, 2005). 

Enligt Stern & Maeir (2014) har vuxna personer med ADHD ofta problem med sina exekutiva 

funktioner. De exekutiva funktionerna är nödvändiga för att personer ska kunna välja, initiera 

genomföra och övervaka tankar, känslor och beteende. Arbetsterapeuten kan med hjälp av 

Cognetive-Funktional-Evaluation (CFE) utreda hur de exekutiva funktionerna påverkar 

vardagliga livet hos vuxna med ADHD. CFE är en benämning på utredningen av de kognitiva 

funktionerna. Hur och vad som ingår i utredningen avgörs av hur de kognitiva funktionerna 

påverkar personen och vad arbetsterapeuten behöver utreda. Med hjälp av CFE kan 

arbetsterapeuten i samråd med personen finna passande interventioner. Interventionerna syftar 

till att förbättra personernas färdigheter i de exekutiva funktionerna och således delaktigheten 

i vardagliga livet (Stern & Maeir, 2014).  

Hantera sensoriska intryck 
I dessa fall fokuserar arbetsterapeutiska interventioner på att (1) hjälpa personen att känna 

igen sambandet mellan humör, prestation och sensorisk stimulering, och (2) lära sig att 

övervaka och reglera mängden och typen av sensorisk stimulering som personen utsätts för. 

Arbetsterapeuten kan också hjälpa personen att lära sig strategier för att känna igen vanliga 

situationer där över eller underbelastning av sinnesstimulering förekommer, avvärja sensorisk 

överbelastning när det sker, och att öka sensorisk stimulering när underbelastning sker 

(Gutman & Szczepanski, 2005).  

Hantera stress  
Arbetsterapeuten kan hjälpa personen att prioritera och att öva på att vara flexibel inför 

uppgifter när det blir förändringar i planeringen eller att något viktigare måste göras så att 

aktiviteten tvingas avbrytas. Personen kan få hjälp av arbetsterapeuten med att utveckla 
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disciplin så att fokus hålls på den planerade aktiviteten även när mer tilltalande distraktioner 

fångar personens uppmärksamhet. Vidare kan arbetsterapeuten hjälpa personen att lära sig att 

förutse hur lång tid en aktivitet kommer att ta och ha koll på tiden under aktivitetens utförande 

(Gutman & Szczepanski, 2005). 

 

Stöd i sociala miljöer och i kontakt med omgivningen 
Här presenteras arbetsterapeutiska interventioner där arbetsterapeuten fungerar som ett stöd 

för personen i sociala miljöer och i kontakt med omgivningen.  

Om personer med ADHD är i behov av personal eller är i kontakt med myndighet kan 

arbetsterapeuten bidra med rådgivning och information till såväl personen själv och andra 

personer i hans eller hennes närmiljö (Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013). Arbetsterapeuten 

kan instruera eller informera personal som arbetar i personens hem om till exempel 

förskrivna tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan även fungera som stöd i personens 

kontakt med myndigheter till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen (Lindstedt 

& Umb- Carlsson, 2013). I studien av Poulsen, Horswill, Welton, Hill & Lim (2012) var 

arbetsterapeuter med när vuxna män med ADHD genomförde ett datatest i syfte att förbättra 

deras reaktionsförmåga vid bilkörning. Arbetsterapeuten fungerade då som stöd vid 

eventuella frågor samt hjälpte deltagarna i studien att bibehålla koncentrationen och rikta 

uppmärksamheten genom uppgiften via verbala påminnelser och stöttning. Ett annat exempel 

där arbetsterapeuten fungerade som stöd var i studien av Claesson & Monahan (2014). I 

studien fungerade arbetsterapeuten både som stöd samt utredde personens visuella, kognitiva 

och motoriska färdigheter i förhållande till bilkörning.  
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att granska de arbetsterapeutiska interventioner som 

finns för vuxna personer med ADHD.  

Samtliga interventioner som framkom i de granskade artiklarna visade att arbetsterapeuten har 

en viktig roll för vuxna personer med ADHD att underlätta i vardagliga aktiviteter då ADHD 

diagnosen påverkar många områden i dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuter har som fokus i 

arbete med personer att möjliggöra delaktighet i aktivitet (FSA, 2005). Interventionerna som 

framkom i resultatet syftar till olika områden i personen med ADHDs liv. Samtliga former av 

interventioner som erbjöds till personen var i samråd med arbetsterapeuten och syftade till att 

på olika sätt möjliggöra eller underlätta vid utförande och deltagande i aktivitet. 

Tillvägagångssättet styrks av Kielhofners (2012) beskrivning av klientcentrerad arbetsterapi, 

samt Creeks (2002) beskrivning över vad arbetsterapeuten behöver ta hänsyn till i det 

arbetsterapeutiska arbetet. Vidare menar Gutman & Szczepanski (2005) i sin studie att när en 

vuxen med ADHD får diagnosen har hon eller han levt med diagnosen hela livet. Detta kan ha 

bidragit till att personen har utvecklat en icke fungerande roll inom områden så som, arbete, 

skola, hem, familjeliv och sociala relationer och har således en historia av misslyckanden 

bakom sig. Att ha med det i det arbetsterapeutiska arbetet bekräftas av Kielhofners (2012) 

teori om att det är av stor vikt att arbetsterapeuten ser till personens livshistoria och hur det 

kan påverkas personers val av aktiviteter. Vidare styrks interventionerna från arbetsterapeuten 

av Pitts (2014) studie som beskriver att vuxna personer med ADHD behöver interventioner 

som syftar till att band annat hantera vardagliga livet.  

Vid granskning av artiklarna blev det tydligt vilka interventioner som var anpassade för de 

olika problemområden som vuxna med ADHD kunde uppleva. Interventionerna som 

framkom i resultatet täcker aktiviteter över hela dagen, samt känslor och beteende. Då 

ADHD-diagnosen påverkar många områden i vardagen måste alla områden tas i beaktning för 

att personen skall kunna erbjudas en heltäckande stöttning (Barkley et al., 2007; Harriz, 

2004). Författaren vill belysa att samma typ av intervention kan ha olika syften beroende på 

hur personen upplever problematiken i sin vardag, det är därför viktigt att arbetsterapeuten 

föreslår interventioner utifrån ett klientcentrerat arbete med personen. 



 

 

   

18 

En vanligt förekommande intervention var organiseringen av den fysiska miljön (Gutman & 

Szczepanski, 2005; Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013; Sandell et al., 2013). Interventionen 

styrker Kielhofners beskrivning av hur viktig den fysiska miljön är och hur den påverkar en 

persons utförande av en aktivitet (Kielhofner 2012).  

I två studier (Gutman & Szczepanski, 2005; Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013) tas 

kompensatoriska interventioner upp i form av tekniska hjälpmedel som syftade till att 

strukturera dagliga aktiviteter bland annat i form av scheman så att personen skulle ha bättre 

kontroll över vilka aktiviteter som skulle utföras under dagen. Att en tydlig struktur finns 

menar Ek & Isaksson (2013) många gånger krävs för att vuxna personer med ADHD enklare 

ska engagera sig i olika aktiviteter. Vidare styrks interventionen av Fischer (2009) då 

kompensatoriska interventioner är användbara för att på så vis underlätta vardagen. 

Då det visat sig att personer med ADHD ofta kan ha problem vid sociala interaktioner är det 

av stor vikt att de lär sig strategier för att underlätta i vardagen och för att förhålla sig till 

sociala normer. Detta för att hantera såväl impulsivitet som ouppmärksamhet, för att bibehålla 

och/eller utveckla bra relationer samt att när det gäller att utföra aktiviteter, hantera stress, 

känslor och tankar. Interventionen som gavs vid denna typ av problematik var stöd från 

arbetsterapeuten. Arbetsterapeuten och personen övade på olika situationer där impulsiviteten 

kan utgöra ett problem i samspelet med andra (Gutman & Szczepanski, 2005). Då stressen 

även kan ha en negativ effekt på personer med ADHD kan arbetsterapeuten även här hjälpa 

med strategier. Personen kan få hjälp av arbetsterapeuten med att utveckla disciplin så att 

fokus hålls på den planerade aktiviteten även när mer tilltalande distraktioner fångar personens 

uppmärksamhet. De nämnda tillvägagångssätten beträffande strategier, styrks av Fisher 

(2009)                                                                ”              

                   ”                                              . 

En annan form av intervention där arbetsterapeuten fungerar som stöd, var när personerna 

med ADHD skulle utföra ett datatest för att förbättra uppmärksamheten vid bilkörning. 

Interventionen syftade till att arbetsterapeuten närvarade och med verbala påminnelser 

uppmuntrade personerna att rikta uppmärksamheten på uppgiften (Poulsen et al., 2010).  
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Att stöd i vardagen underlättar för personer med ADHD styrks av Ek & Isaksson (2013) som 

undersökt hur personer med ADHD engagerar sig och utför aktiviteter i vardagliga livet.  

Hyperaktiviteten är ett utav dragen hos personer med ADHD och påverkar vardagen i olika 

situationer. Den enda intervention som syftade till att bemöta hyperaktiviteten var att 

personen skulle använda sig av en ortopedisk handstärkare/ Gripper (Stratton & Gailfus, 

1998). Författaren anser att det vore bra om fler arbetsterapeutiska interventioner adresserade 

problematiken kring hyperaktiviteten hos vuxna med ADHD och i ett nästa steg tittade på 

lämpliga arbetsterapeutiska interventioner.  

Något som väckte en fråga hos författaren var att ingen av de granskade artiklarna tog upp 

arbetsterapeutiska interventioner för att underlätta vid sömnsvårigheter hos vuxna med 

ADHD. Wilcock, 2006 beskriver hur sömnen är viktig för att personer skall bibehålla en 

hälsosam aktivitetsbalans.Författaren vill därför belysa att det är av stor vikt att 

arbetsterapeuter tittar närmare på hur intervetionerna kan underlätta för sömnen.   

Med arbetsterapeutens unika kunskap om relationen mellan aktivitet och hälsa vill författaren 

understryka att arbetsterapeuten kan ha en viktig roll i behandlingen för vuxna med ADHD. 

Det är tydligt att arbetsterapeuten kan med sin kunskap bidra med interventioner kan 

underlätta i vardagliga aktiviteter för målgruppen. I ett vidare perspektiv vill författaren 

belysa att samma typ av intervention skulle kunna användas på flera sätt för att underlätta i 

vardagen. Ett exempel på detta är scheman, scheman kan som tidigare nämnt underlätta för att 

strukturera vardagliga aktiviteter för att personen har kontroll över dagen (Gutman & 

Szczepanski, 2005; Lindstedt & Umb- Carlsson, 2013). Detta styrks av LoPresti, Simpson, 

Kirsch, Schreckenghost & Hayashi (2008) som menar att scheman kan användas för att 

underlätta vid strukturering av vardagliga aktiviteter men kan även underlätta vid 

minnessvårigheter. Då glömska är förekommande hos vuxna med ADHD (Goodman et al., 

2011) är författarens åsikt att scheman kunna vara en användbar intervention för att underlätta 

vid glömskan för vuxna med ADHD.  
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Metoddiskussion 
 

Författaren till denna studie valde att besvara syftet med att göra en litteraturstudie. Under 

studiens gång har författaren vid ett flertal tillfällen reflekterat och haft kontinuerlig kontakt 

med handledaren där diskussioner rörande studien har förts. Genom att göra en litteraturstudie 

belyser författaren ett kunskapsområde och på så vis undersöks samtidigt om det råder brist på 

forskning inom kunskapsområdet (Friberg, 2012). Författaren fann artiklar som verkade vara 

intressanta utifrån titel och abstrakt men som inte inkluderades i studien på grund av att 

artikeln kostade pengar. Detta visar således på att det kan finnas fler artiklar som tar upp 

arbetsterapuetiska interventioner för vuxna med ADHD. En av inklusionskriterierna för 

artiklarna i studien var att de skulle vara skriva på svenska eller engelska. En 

rekommendation från Friberg (2012) är att välja artiklar skrivna på språk som författaren 

behärskar för att inte riskera att innehållet i artiklarna feltolkas. Författaren har förståelse för 

att det således begränsar antalet artiklar som varit med i denna studie. När svårigheter 

uppkommit med engelska ord och begrepp har författaren använt sig av lexikon vid 

översättningen för att minimera riskerna för feltolkningar. För att öka trovärdigheten i denna 

studie har författaren genom hela studien varit observant på att återge innehållet i de 

granskade artiklarna utan att egna värderingar och åsikter påverkat tolkningen av innehållet, 

samt att referenser genomgående återgetts på ett korrekt vis (Olsson & Sörensen, 2007). 

Enligt Kvale (1997) innebär validitet att författaren undersöker det man avser att undersöka. 

Författaren har i denna studie genomgående varit kritisk mot egna analyser samt hållit fokus 

på studiens syfte utan att väga in andra aspekter som inte är relevanta för undersökningen. 

Friberg (2012) beskriver att finns det en risk att selektivt urval görs vid litteraturstudier, alltså 

att författaren pekar på information som stödjer författarens egen inställning. För att minimera 

riskerna för detta har författaren försökt hålla sig neutral och öppen till den information som 

framkommit av artiklarna genom hela processen. Författaren har inkluderat både kvalitativa 

och kvantitativa studier, detta gjordes för att inte riskera att missa artiklar relevanta för denna 

studie. Sökningen i Google Scholar gav 21000 träffar och en sökning i Cinahl gav 791 träffar. 

Författaren läste titlar och abstrakt till det att relevanta artiklar hittats som kunde inkluderats i 

denna studie. Författaren är medveten om att fler relevanta artiklar kunde hittats om samtliga 

titlar och abstrakt lästs vid de två sökningarna. Vid granskningen av artiklarna har författaren 

använt sig av protokoll utformade av Willman et al. (2011) för att säkerställa kvalitén på 
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artiklarna. Vid granskningen av artiklarna framkom att fyra artiklar hade hög kvalité och tre 

hade medel i kvalité. För att säkerställa trovärdigheten i denna studie inkluderades endast 

artiklar med medel eller hög kvalité. Om en artikel hade visat sig ha låg kvalité hade 

författaren granskat vad i studien som gör att kvalitén hade blivit låg. Resonemanget bygger 

på svårigheten kring att finna relevanta publicerade artiklar. På grund av svårigheten med att 

finna relevanta publicerade artiklar har det medfört att författaren frångick inklusionskriteriet 

som var att endast inkludera artiklar som var som mest tio år gamla. En av de inkluderade 

artiklarna är skriven år 1998. Författaren är medveten om att det kan påverka hur aktuell 

interventionen är idag då forskning enligt Friberg (2012) är färskvara.  
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Konklusion  
 

Med denna litteraturstudie ville författaren beskriva arbetsterapeutiska interventioner för 

vuxna med ADHD. Resultatet visar att det finns arbetsterapeutiska interventioner för vuxna 

med ADHD men att mer forskning krävs inom området. De arbetsterapeutiska 

interventionerna som framkom i resultatet syftade till att organisering av den fysiska miljön, 

utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta och stödja i vardagen, lära ut strategier 

och stöd för att underlätta vardagen och slutligen, stöd i sociala miljöer och i kontakt med 

omgivningen. Vidare visar resultatet på att arbetsterapeuten kan ha en viktig roll i 

behandlingen för vuxna med ADHD. Det finns flera aspekter som kan vara av intresse och 

vikt att forska vidare kring då ADHD-diagnosen påverkar personer på många sätt i vardagen. 

Ett exempel på fortsatt forskning kan vara att undersöka hur redan befintliga interventioner 

kan användas på flera sätt för att underlätta vardagen för vuxna med ADHD.  
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Bilaga 1, Artikelöversikt 
 

Perspektiv Metod Syfte Intervention Resultat Kvalité 

Titel: Adults with 
Attention Deficit 
Hyperactivity 
Disorder: 
Implikations for 
Occupational 
Therapy 
Intervention 

 

Författare:   

Gutman & 
Szczepanski 

 

Tidsskrift: 
Occupational 
Therapy in Mental 
Health 

 

Årtal: 2005 

 

Databas: Cinahl 

 

Fallstudie Beskriva 
ADHD hos 
vuxna. Utifrån 
tre områden: 
Kliniska 
faktorer, 
klassificiering, 
medicinsk 
behandling och 
arbetsterapeutis
ka 
intervetioner. 

Interventioner i 
den fysiska 
miljön, 
kompenserande 
interventioner 
som hjälpmedel, 
interventioner i 
syfte att utveckla 
personliga 
förmågor.  

Studien tar upp 
flertalet 
arbetsterapeutiska 
interventioner för att 
underlätta vardagliga 
aktiviteter för vuxna 
med ADHD. 

Hög 
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Titel: Cognetive 
assistive technology 
and professional 
support in everyday 
life for adults with 
ADHD.  

 

Författare: 
Lindstedt & Umb-
Carlsson 

 

Tidsskrift: Informa 
UK 

 

Årtal: 2013 

 

Databas: Cinahl 

Kvantitativ 
studie.  

 

Deltagare: 
19 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
professionellt 
stöd och 
tekniska 
hjälpmedel 
underlättar 
vardagliga livet 
och deltagande 
i samhället för 
vuxna med 
ADHD. 

Organisering av 
den fysiska 
miljön i hemmet, 
tekniska 
hjälpmedel för 
att kompensera i 
aktiviteter i 
vardagliga livet. 

Resultatet indikerar 
att kognitiva tekniska 
hjälpmedel bidrar till 
deltagande i arbete. Å 
andra sidan måste de 
tekniska hjälpmedlen 
vara individanpassade 
och instrueras för att 
ge bästa effekt. 

Medel 

 

 



 

 

   

29 

Titel: 
Validating the 
Measurement 
of Executive 
Functions in an 
Occupational 
Context for 
Adults With 
Attention 
Deficit 
Hyperactivity 
Disorder 

Författare: 
Stern & Maeir   

Tidsskrift: 
American 
Journal og 
Occupational 
Therapy 

Årtal: 2014 

Databas: 
Google 
Scholar 

Kvalitativ 
intervjustu
die. Cross-
over 
stuide.  

 

Deltagare: 
139 

Syftet med 
studien var att få 
ökad förståelse 
för den kognitiva 
profilen hos 
vuxna med 
ADHD. 
Personernas 
deras 
yrkesmässiga  
prestation och 
deras livskvalitet 
samt pröva 
validiteten av en 
kognitiv 
funktionell 
utvärdering för 
dessa vuxna. 

Deltagarna fick 
genomgå en 
utvärdering av 
deras kognitiva 
funktionella 
förmåga gjord 
av en 
arbetsterapeut.  

Resultaten visar  de allmänna 
konsekvenserna av ADHD för 
deltagarnas engagemang i 
vardagliga aktiviteter och 
belyser att deras exekutiva 
funktioner påverkar  dem på 
individnivå. Resultatet 
betonar även behovet av 
arbetsterapeutiska 
interventioner för vuxna med 
ADHD. 

Hög 



 

 

   

30 

Titel: 
Participating in 
diagnostic 
experience: 
Adults with 
neuropsychiatri
c disorders. 

Författare: 
Sandell, 
Kjellberj & 
Taylor 

Tidsskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 

Årtal: 2013 

Databas: 
PubMed 

Kvalitativ 
intervjustu
die.  

 

Deltagare: 
15 

Syftet med 
studien var att 
beskriva vuxna 
personers 
erfarenheter av 
att aktivt delta 
vid 
diagnostiseringe
n av (ASD) och / 
eller attention-
deficit 
hyperactivity 
disorder 
(ADHD). 

Arbetsterapeuti
ska 
interventioner 
som syftade till 
att organisera 
och strukturera 
den fysiska 
hemmiljön. 

Resultatet visade på att 
deltagande i processen vid 
diagnostiseringen har en 
positiv effekt på personen. 
Vidare visar även resultatet 
på att det finns ett ökat behov 
av arbetsterapi för att öka 
personers deltagande vid 
diagnostisering. 

Medel 

 

 

  



 

 

   

31 

 

 

Titel: A brief 
office-based 
hazard 
perception 
intervention for 
drivers with 
ADHD 
symptoms 

Författare: 
Poulsen, 
Horswill, 
Wetton, Hill & 
Lim 

Tidsskrift: 
Australian and 
New Zealand 
Journal of 
Psychiatry 

Årtal: 2010 

Databas: Cinahl 

Kvantitativ 
RCT-
stuide 

 

Deltagare: 
20 

Syftet studien 
var att 
utveckla en 
enkel och 
kortfattad 
riskmedvetan
de utbildning 
för att möta 
behoven hos 
manliga 
bilförare med 
ADHD. 

Interventioner syftade 
till att stödja personen 
med ADHD vid 
uppmärksamhetsproble
m vid utförande av ett 
datatest. 

Resultatet visade på att 
experimentgruppen hade var 
snabbare på att reagera i 
situationer vid bilkörning än 
de i kontrollgruppen. 

Hög 



 

 

   

32 

Titel: Indicators 
of Simulated 
Driving Skills in 
Adolescents 
with Attention 
Deficit 
Hyperactivity 
Disorder.  

 

Författare: 
Classen & 
Monahan 

 

Tidsskrift: The 
Open Journal of 
Occupational 
Therapy 

 

Årtal: 

2014 

 

Databas: 

Open Journal of 
occupational 
therapy (OJOT) 

Kvantitativ 
RCT-
studie 

 

Deltagare: 
31 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
skillnader 
mellan 
personer med 
ADHD och 
utan ADHD 
och deras 
körförmåga.  

Intervention som 
syftade till att utreda 
vuxna personer med 
ADHD och deras 
körförmåga. 

Resultatet visade att 
personer med ADHD 
presterade sämre på testen 
som mäter visuella 
kognitiva och motoriska 
färdigheter. 

Hög 
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Titel:          
A New 
Approach to 
Substance 
Abuse 
Treatment 
Adolescents 
and Adults 
With 
ADHD. 

Författare: 
Stratton & 
Gailfus 

Tidsskrift: 
Journal of 
Substance 
Abuse 
Treatment 

Årtal: 1998 

Databas: 
Cinahl 

Fallstudie Syftet med 
studien var att 
belysa hur SI kan 
fungera som en 
alternativ 
behandlingsmeto
d för att bemöta 
känslor som 
upphetsning 
istället för 
medicinering. 

Intervention 
syftade till att 
lära vuxna 
personer med 
ADHD att 
använda sig av 
SI tekniker. 

Resultatet av studien belyser 
att patienter som deltar i 
denna modell  

kände en känsla av ökad 
självständighet och ansvar 
för sig själva. De kände 
också att de kunde bemöta 
sin omgivning snarare än att 
reagera defensivt som de har 
gjort tidigare. 

Medel 
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Bilaga 2, Protokoll för kvalitétsgranskning 
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