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ABSTRAKT 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur arbetsterapeuterna arbetade för att främja delaktig-

het i meningsfulla aktiviteter hos vuxna med ADHD.  

Metod: Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med yrkesverksamma arbetsterapeuter 

i norra Sverige. En kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av data som resulterade i 

fyra kategorier. 

Resultat: I resultatet framkom det att arbetsterapeuternas arbete bestod av ett klientcentrerat 

arbetssätt och att skapa förståelse om klienternas vardag för att främja delaktighet i menings-

fulla aktiviteter. Förskrivning av tekniska hjälpmedel och samverkan med aktörer och klien-

tens nätverk var en stor del av arbetsterapeuternas arbete. Terapeutiska strategier användes 

även för att tillgodose klientens behov i vardagen och för att stötta och uppmuntra till delak-

tighet i aktivitet. 

Slutsats: Slutsatsen är att arbetsterapeuterna beskrev att ett klientcentrerat arbetssätt där kli-

enters motivation till förändring identifierades kunde bidra till att vuxna personer med 

ADHDs möjlighet till delaktighet i aktivitet kunde främjas. Vidare beskrev arbetsterapeuterna 

att struktur i utförandet av aktiviteter kunde främjas via användningen av kompensatoriska 

strategier såsom tekniska hjälpmedel.    
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ABSTRACT:  

Aim: The aim of this study was to describe how occupational therapists worked to facilitate 

participation in meaningful activities for adults with ADHD. 

Method: Eight semi-structured interviews were conducted with occupational therapists in 

northern of Sweden. A qualitative content analysis was used in data analysis and resulted in 

four categories:  

Results: The result showed that occupational therapists' work consisted of a client-centered 

approach and to create an understanding of the client's living to facilitate participation in 

meaningful activities. Prescription of technical equipment and to collaborate with actors and 

the client's network was a big part of the occupational therapists' work. Therapeutic strategies 

were also used to meet the person's needs in everyday life and to support and encourage par-

ticipation in activity. 

Conclusion: The conclusion is that occupational therapists described a client-centered  

approach where the clients' motivation for change were identified could help adults with 

ADHDs opportunity to participate in activity could be facilitated. Further the occupational 

therapists described that the structure of the performance of activities could be facilitated 

through the use of compensatory strategies such as technical equipment.  
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Inledning 
 

Antalet vuxna som söker för utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i 

Sverige (Ek & Isaksson, 2013). ADHD ingår i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) och gemensamt för personer med (NPF) är att de kan ha nedsatt förmåga till social 

interaktion och svårigheter inom sociala sammanhang vilket kan innebära begränsade 

möjligheter till delaktighet i utförandet av aktiviteter (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013). Då 

delaktighet i aktivitet kan bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande är möjlighet till 

engagemang i meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2012).  

 

BAKGRUND 

 

Aktivitet och delaktighet inom arbetsterapi 
Inom arbetsterapi finns ett antagande att varje person har en vilja att engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter vilket bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande (Kielhofner, 

2012). Delaktighet inverkar på personers identitet och kompetens där Christiansen, Baum och 

Bass-Haugen (2005) och Kielhofner (2012) menar att människan har ett inneboende behov av 

att vara aktiva och delta i meningsfulla aktiviteter. Vidare menar Kielhofner (2012) att miljön 

kan både främja och hindra en persons delaktighet i aktivitet. Interaktionen mellan personen, 

aktiviteten som utförs och miljön där aktiviteten äger rum inverkar på personers delaktighet 

(Fischer, 2009; Kielhofner, 2012; Law, 2002). Dessutom menar Kielhofner (2012) att varje 

person styrs av vilja, vanor och motivation vilket även inverkar på utförandekapaciteten. 

Aktiviteterna ska vara självvalda, ha en mening och ett syfte i det vardagliga livet. På så sätt 

uppstår ett engagemang vilket är betydelsefullt för utvecklingen av den personliga 

kompetensen och identiteten. Vidare menar Kielhofner (2012) att aktiviteter i det vardagliga 

livet berör arbete/produktivitet och lek/nöje. Aktivitet i det vardagliga livet innefattar även 

personlig hygien, sömn, vila, på- och avklädning, förflyttning, toalettbesök och att kunna 

förse sig med mat och dryck (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008; 

Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter arbetar med aktivitet och delaktighet genom ett 

klientcentrerat och aktivitetsfokuserat arbetssätt (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). I det 

professionella arbetet kan arbetsterapeuter finna lösningar för personens upplevda 
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aktivitetsproblem och ge stöd genom struktur, organisation och prioritering av vardagliga 

aktiviteter (Gutman & Szczepanski, 2005). 

 

Konsekvenser i vardagen hos vuxna med ADHD 
En vanligt förekommande konsekvens av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

är nedsatt förmåga att påbörja och slutföra påbörjade uppgifter, vilket kan inverka på 

möjlighet till delaktighet i meningsfulla aktiviteter (Pitts, 2014). Personer med ADHD kan ha 

en nedsatt förmåga av uppmärksamhet, motivation, planera och organisera aktiviteter i det 

vardagliga livet (Faraone et al., 2000; Young, 2007). Vidare kan personer med ADHD ha 

svårigheter med förändringar i vardagen vilket kan inverka på möjlighet till delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter. Vuxna med ADHD kan ha bristande tidsuppfattning vilket också 

negativt kan inverka på möjlighet till delaktighet i aktivitet. Som en konsekvens kan personer 

med ADHD ha svårigheter att passa tider vilket också negativt kan inverka på möjligheten till 

socialt umgänge (Hellström, 2006). Vidare visar forskning att personer som fått diagnosen 

ADHD i vuxen ålder ofta har ett nedsatt socialt nätverk, vilket negativt kan inverka på 

möjlighet att utföra aktiviteter förenade med studie- och arbetslivet (Goodman, 2007; Gutman 

& Szczepanski, 2005). Det har även framkommit att personer med ADHD kan uppleva 

svårigheter att slutföra påbörjade aktiviteter (Ek & Isaksson, 2013). En annan konsekvens av 

att leva med ADHD kan vara att personen upplever en otillfredsställande tillvaro vilket kan 

inverka på förutsättningar av att organisera vardagliga aktiviteter (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010). En annan studie visar att konsekvenser av funktionsnedsättningen kan 

inverka på personernas viljekraft och engagemang att utföra meningsfulla aktiviteter. 

Följaktligen har personer med ADHD ofta behov av stöd med planering och struktur i 

vardagen (Faraone et al., 2000). Vidare har det framkommit betydelsen av att rätt behandling 

och stöd erbjuds till vuxna med ADHD för ökad möjlighet till en fungerande vardag (Ek & 

Isaksson, 2013; Gutman & Szczepanski, 2005).  I det arbetet är möjlighet till arbetsterapi 

betydelsefullt då arbetsterapeuterna innehar kunskaper om hur vardagen kan struktureras för 

att främja delaktighet i aktivitet hos vuxna med ADHD. 

 

Arbetsterapi och samverkan med andra aktörer 
Arbetsterapeuten är ofta en del i det psykiatriska teamet som arbetar med personer med 

ADHD. I detta team har alla yrkesgrupper olika ansvarsområden, där syftet med teamarbetet 
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är att samordna insatser (Ottosson & Ottosson, 2007). I arbetsterapeutens yrkesansvar ingår 

det att samverka med kollegor, andra yrkesgrupper och andra instanser för att på bästa sätt 

tillgodose enskilda behov (FSA, 2012). I en studie av Kassberg och Skär (2008) framkom det 

att samarbetet med andra aktörer kan bidra till ökad möjlighet till delaktighet och aktivitet för 

personer i behov av rehabilitering. Vidare beskriver Kassberg och Skär (2008) att ett nära 

samarbete med klienter och dess närstående kan bidra till ökad insikt om klienters behov av 

stöd.   

I uppbyggnaden av en terapeutisk relation behöver arbetsterapeuten ofta utöka samarbetet 

med andra aktörer som ingår i nätverket runt klienter, för tillgång till information vilket 

möjliggör stöd i utförandet av aktiviteter (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Både Fisher och 

Kielhofner beskriver att samarbetet med personens nätverk är en del av det arbetsterapeutiska 

arbetet där syftet är att få personerna engagerade i förändringsprocessen. Vidare menar de att 

det är betydelsefullt att se till hela personen och att det inkluderar personens närstående och 

nätverk. Fortsättningsvis beskrivs det att närstående ska ges möjlighet till att vara delaktiga i 

interventionerna om personen samtycker och om de själva vill. Närstående och övrig personal 

kan positivt inverka på personens utveckling, vilket kan bidra till en förbättrad självkänsla hos 

personen och ökad motivation för att uppnå en förändring (Kielhofner, 2012). Vidare menar 

Kielhofner att samarbetet med närstående även kan fungera som ett bra stöd för personen. För 

en framgångsrik behandling samarbetar arbetsterapeuten med personers nätverk (Toth-Cohen, 

2000). Där Toth-Cohen menar att arbetsterapeuterna ska fungera som en medarbetare och 

samarbetspartner och inte presentera färdiga lösningar.  

 

Arbetsterapeutens roll inom neuropsykiatrin 
I teamet runt personer med ADHD har arbetsterapeuten sedan länge en framstående roll med 

sitt perspektiv på aktivitet som såväl mål som medel (Kielhofner, 2012) och då målet är att 

medverka till en fungerande vardag utifrån upplevda svårigheter (Ottosson & Ottosson, 2007; 

Young, 2007). Vidare menar Dawsonera (2008) att arbetsterapeuter kan bidra till ökat 

engagemang i olika aktiviteter genom att möta personerna utifrån prioriterade aktiviteter, 

vilka är betydelsefulla i vardagen för att uppleva välbefinnande. Interventioner som 

arbetsterapeuten erbjuder kan både vara person och miljöinriktade och ska utgå från 

personens egna önskemål och val (Kielhofner, 2012). Genom interventionsplaner planeras 

individuella interventioner vilka kan resultera i förbättrad livskvalitet och delaktighet i 
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meningsfulla aktiviteter. De prioriterade interventionerna kan bidra till att engagemang och 

utförande av vardagliga aktiviteter främjas (Fisher, 2009). Genom hela förändringsprocessen 

skapas förutsättningar för delaktighet som ger klienterna förutsättningar att kunna påverka 

över sin egen situation (Anthony, Cohen & Farkas, 1996; Arbesman & Logdson, 2011; 

Kielhofner, 2012). En del av arbetet kan även vara att arbetsterapeuterna erbjuder samtal för 

att öka eller skapa struktur i vardagen hos vuxna med ADHD. Genom struktur i vardagen kan 

arbetsterapeuterna även bidra till förbättrad kognition och en bättre sömn (Lundh, 

Montgomery & Wærn, 1992; Hellström, 2006). Vidare menar Kielhofner (2009) att 

utförandet av en aktivitet kan underlättas genom specifik träning såsom att träna kognitiva, 

fysiska och sociala förmågor. Syftet med specifik träning är att personerna ska kunna utföra 

aktiviteten genom automatik. I en studie av Meaux, Green och Broussard (2009) framkom det 

att specifik träning var bra för att träna sociala färdigheter som personer med ADHD behöver 

för att skapa och bibehålla bra relationer. Vidare kan arbetsterapeuten med olika tid- och 

planeringshjälpmedel stödja personer med ADHDs möjlighet att passa tider och anpassa 

aktiviteter efter dennes egna förmågor, för att personen ska få förutsättning och möjligheter 

till att utveckla sin egen kompetens och vilja till att utföra flera aktiviteter (Antonsen, Rydén 

& Sjöstedt, 2008; Kielhofner, 2012). I en studie av Gutman och Szczepanski (2005) framkom 

det att arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till struktur och organisation i utförandet av 

vardagliga aktiviteter hos vuxna med ADHD. Vidare visar forskning att arbetsterapeuter utgör 

en unik roll för att främja delaktighet i aktivitet hos personer med ADHD (Ek & Isaksson, 

2013; Gutman & Szczepanski, 2005). Slutligen påtalar Ek och Isaksson (2013) behovet av 

mer forskning om hur arbetsterapeutiska interventioner kan främja delaktighet i aktivitet hos 

vuxna med ADHD.  

Efter litteraturgenomgången fann författarna ett flertal studier som beskrev hur 

arbetsterapeutiska interventioner kunde främja delaktighet i utförandet av meningsfulla 

aktiviteter hos barn (Cordier, Bundy, Hocking, & Einfeld, 2009; Gol & Jarus, 2005; Kurani, 

2007; Wilkes, Cordier, Bundy, Docking & Munro, 2011). Emellertid återfann författarna 

endast ett fåtal studier som studerat hur vuxna personer med ADHDs delaktighet i aktivitet 

kunde främjas genom arbetsterapeutiska interventioner (Ek & Isaksson, 2013; Gutman & 

Szczepanski, 2005). Således fanns intresse av att studera hur arbetsterapeuter själva beskriver 

hur de arbetar för att främja delaktighet i utförandet av meningsfulla aktiviteter hos vuxna 

med ADHD.  
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar för att främja delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter hos vuxna med ADHD. 

 

METOD 
 

Design 
En kvalitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte vilken utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer, där insamlad data analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Den kvalitativa ansatsen valdes även 

för att fånga arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med vuxna med ADHD.  

Urval  
Deltagarna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval (Olsson & Sörensen, 2011) där syftet var 

att undersöka hur arbetsterapeuterna arbetade med personer med ADHD för att främja 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Inklusionskriterierna för deltagarna var att: (i) 

yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter (ii) med minst 2 års erfarenhet av att arbeta 

med vuxna med ADHD och (iii) yrkesverksamma i norra Sverige. Författarna tog kontakt 

med trettio yrkesverksamma arbetsterapeuter i norra Sverige via e-post där även missivbrev 

(bilaga 1) bifogades. Av dessa trettio yrkesverksamma arbetsterapeuter fick författarna svar 

från arton arbetsterapeuter. Åtta uppfyllde kriterierna och samtyckte till deltagande i studien. 

Den slutliga undersökningsgruppen kom att bestå av åtta arbetsterapeuter i norra Sverige, där 

alla var kvinnor i åldrar mellan 40-55 år.  

Procedur 
Författarna sökte namn och e-post adresser till yrkesverksamma arbetsterapeuter i ett 

landsting i norra Sverige inom hälso- och sjukvården. Förfrågan om deltagande i studien 

skickades via e-post där författarna bifogade ett missivbrev (bilaga 1). I missivbrevet 

informerades deltagarna om studiens syfte, kriterier för att delta, konfidentialitet utlovades i 

form av att namn och platser skulle raderas samt att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. I missivbrevet informerades deltagarna om hur kontakt med författarna kunde tas 

vid en eventuell medverkan i studien. Vidare informerades att svar önskades inom en vecka 

via e-post eller telefon och vid uteblivet svar kontaktades de igen. Till de arbetsterapeuter som 
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valde att svara bokades tid och plats för intervju och under detta samtal gavs möjlighet till 

deltagarna att själva bestämma tid och plats för var de ville intervjun skulle ske.  

Datainsamling 
Vid varje enskild intervju informerades deltagarna om hur lång tid intervjun beräknades ta, 

där varje deltagare intervjuades en gång, i cirka 45-60 min. Datainsamling genomfördes i 

form av semistrukturerade intervjuer (bilaga 2) med öppna frågor för att möjliggöra att 

deltagarna själva skulle berätta om arbetsterapeutiska interventioner hos vuxna med ADHD 

(Farbring, 2014). Vid behov ställdes följdfrågor så att studiens syfte kunde besvaras (Olsson 

& Sörensen, 2011). Författarna intervjuade yrkesverksamma arbetsterapeuter i ett landsting i 

norra Sverige, där sju intervjuer skedde på arbetsterapeuternas arbetsplatser och en över 

telefon. Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer och diskuterade sedan 

gemensamt proceduren efter att intervjuerna utförts, för en ökad validitet i datainsamlingen 

(Backman, 2008). Intervjuerna spelades in via elektronisk utrustning med godkännande från 

deltagarna.  

Dataanalys  
Insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att koda, kategorisera och 

sammanställa mönster i data som inkommit via intervjuerna (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Transkribering av intervjuer skedde var för sig av författarna som sedan läste 

datamaterialet enskilt för att erhålla helhetsbild av insamlad data. Analys av data påbörjades 

genom att författarna identifierade meningsbärande enheter var för sig. Efter att 

meningsbärande enheter identifierats sammanförde författarna tillsammans meningsbärande 

enheter med liknande innehåll. Författarna och handledaren läste och kodade materialet var 

för sig och jämförde sedan kodningen med varandra (se tabell 1). Efter en jämförelse av koder 

fann handledaren och författarna likheter mellan funna koder vilket antas ha bidragit till stärkt 

trovärdighet. Resultatet resulterade i ett antal koder som därefter sorterades till ett antal 

kategorier som beskrev arbetsterapeutiska interventioner hos vuxna med ADHD. 

Kategorierna sammanfördes sedan till fyra huvudkategorier som besvarade studiens syfte. De 

slutgiltiga kategorier som författarna fann efter analys av data var; att identifiera för klienten 

meningsfulla aktiviteter, att främja delaktighet genom samverkan, att använda 

kompensatoriska interventioner för att öka klienters möjlighet till delaktighet och att främja 

vardagsaktiviteter genom struktur och planering. De slutgiltiga kategorierna beskriver hur 

arbetsterapeuterna arbetade tillsammans med vuxna med ADHD för att främja delaktighet i 
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meningsfulla aktiviteter. För att exemplifiera fynd från insamlad data använde författarna citat 

för att tydliggöra hur arbetsterapeuterna arbetade med vuxna med ADHD. 

Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, kod och 

kategori.  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Vi brukar prata en hel 

del om vardagen när 

de kommer och då 

kollar jag men hur 

funkar vardagen, 

rutinerna, kan du 

berätta hur en vanlig 

dag ser ut och att man 

får veta ganska 

mycket eller hur såg 

det ut för dig när du 

skulle hit på 

morgonen och då kan 

de berätta hur det såg 

ut då, alltså hur det 

funkade.  

Pratar en hel del om 

vardagen, hur 

fungerar den, kan du 

berätta hur din dag 

ser ut. 

 

 

Dialog för att 

kartlägga vardagen. 

 

Att identifiera för 

klienten meningsfulla 

aktiviteter 

 

Forskningsetiska aspekter 
Författarna informerade samtliga deltagare om studiens syfte och om genomförandet. 

Deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som helst 

hade rätt att avbryta sin medverkan. Samtliga deltagare informerades om att det endast var 

författarna, handledare och ansvarig examinator som skulle ta del av den insamlade 

informationen. Författarna avidentifierade insamlad data efter att intervjuerna utförts. Analys 

av data ska ske noggrant och varsamt, utan att författarna förändrar den information som 

framkommit för att behålla trovärdigheten av informationen (Olsson & Sörensen, 2011). 

Risken med studien kunde vara eventuella situationer där deltagarna kunde uppleva att det var 

obekvämt att bli intervjuade och inspelade. Författarnas förhoppningar var att studiens syfte 

och tydlig information om den, samt frågeområden och tillvägagångssätt skulle förhindra 

eventuella risker. Vidare minimerade författarna riskerna då de vid samtliga 

datainsamlingstillfällen strävade efter att använda ett avslappnat och inbjudande 

förhållningssätt inför deltagarna.  Även att arbetsterapeuterna själva hade möjlighet att välja 
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miljö där intervjuerna skulle genomföras medförde det att intervjuerna kunde ske i en sådan 

kontext där arbetsterapeuterna kände sig avslappnade och trygga. För att visa respekt inför 

deltagarnas erfarenheter och kunskaper om området som studerades visade författarna hänsyn 

genom val av tonfall under intervjuerna och tänkte på att inte vara dömande.  

Nyttan med studien bedöms överväga eventuella risker då studien kunde bidra till ökad 

insikt av hur arbetsterapeuterna arbetade med att främja delaktighet hos vuxna med ADHD. 

Vidare kan nyttan med studien även komma belysa ett inifrån perspektiv på hur 

arbetsterapeuter arbetar för att främja aktivitet och delaktighet hos vuxna med ADHD.  

RESULTAT 
Analysen av det insamlade datamaterialet resulterade i följande fyra kategorier: 

Att identifiera för klienten meningsfulla aktiviteter, att främja delaktighet genom samverkan, 

att använda kompensatoriska interventioner för att öka klienters möjlighet till delaktighet och 

att främja vardagsaktiviteter genom struktur och planering.  

 

Att identifiera för klienten meningsfulla aktiviteter 
Denna kategori reflekterar hur arbetsterapeuterna strävade efter att finna de aktiviteter som 

klienter med ADHD upplevde som meningsfulla. Vidare reflekterar kategorin hur 

arbetsterapeuterna utgick från klienters behov och att de ständigt strävande mot att finna 

klienternas motivation. Resultatet illustrerar att ett klientcentrerat arbetssätt bidrog till 

identifiering av meningsfulla aktiviteter som klienten prioriterade och ville utföra. Från 

analysen framkom det att arbetsterapeuterna använde instrument, vilket kunde bidra till att 

objektiv och subjektiv information genererades om klienters resurser och hinder i utförandet 

av aktiviteter. Vidare illustrerar resultatet att arbetsterapeuterna utförde besök utanför 

kliniken. Syftet var att erhålla utökad information om klientens miljö i olika kontexter och hur 

dessa interagerade med miljön i utförandet av aktiviteter. Arbetsterapeuterna beskrev 

observationer som ett bra komplement till intervju då dessa kunde bidra till att tydliggöra 

svårigheter och styrkor i aktivitet. Arbetsterapeuterna beskrev att de tillsammans med klienten 

samtalade om klienternas upplevelser av svårigheter i vardagen och att de sedan planerade 

individanpassade interventioner utifrån de områden som klienten prioriterat och uttryckt sig 

ha behov av. Ett citat som förtydligar ovanstående: 
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“De kan ringa in hur de prioriterar och vad de tycker är viktigast, samt vad de 

helst vill jobba med när de träffar mig. På så sätt blir de mer motiverade att jobba 

mot de och det blir även mer meningsfullt för personen” 

 

Från analysen av data framkom det att arbetsterapeuterna utgick från klienternas egna mål och 

prioriteringar. Arbetsterapeuterna beskrev att de ibland kunde uppleva det svårt att motivera 

klienterna eller att finna klienters egen vilja till motivation. En arbetsterapeut beskrev att 

motivationen var betydelsefullt i arbetet med vuxna med ADHD för att få de engagerade och 

vilja delta i aktivitet. En arbetsterapeut beskrev: 

 

 “..att tappa motivationen ingår i funktionshindret ADHD och många personer 

säger till mig att de ledsnar och att de redan har provat det där och det funkar 

inte därför vill de inte fortsätta…” 

 

Sammanfattningsvis illustrerar denna kategori hur arbetsterapeuterna genom ett 

klientcentrerat arbetssätt kunde bidra till att meningsfulla aktiviteter identifierades och att 

interventioner anpassades för att främja klienters delaktighet. Vidare illustrerar kategorin även 

hur arbetsterapeuterna strävade efter att finna klienters egen motivation och vilja till 

förändringar i utförandet av aktiviteter.  

 

Att främja delaktighet genom samverkan  
I denna kategori beskrev arbetsterapeuterna hur de genom samverkan kunde bidra till att 

främja delaktighet hos vuxna med ADHD. Vidare beskrev de hur stöd togs med kollegor med 

syfte att erhålla tips och råd kring hur interventioner kunde utformas. Det framkom även att 

det var vanligt förekommande att samverka med experter inom olika områden såsom 

hjälpmedelskonsulenten. Vidare beskrevs att det var vanligt förekommande med samarbete 

med samhälleliga aktörer såsom arbetsförmedlingen och socialförvaltningen, då flertalet av 

klienterna var i arbetsför ålder. Det framkom även att kontakt med samhälleliga aktörer kunde 

bidra till att stöd utifrån behov kunde erhållas. Arbetsterapeuterna beskrev närstående som 

betydelsefulla samarbetspartners då syftet var att möjliggöra att klienten skulle uppleva 

delaktighet i aktivitet i andra kontexter och miljöer, samt att bidra till fungerande sociala 

relationer med familjen. När familj fanns runtomkring klienten försökte arbetsterapeuten få 
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närstående delaktiga i interventioner vilket beskrevs kunna bidra till att vuxna med ADHD 

kunde fungera i andra aktiviteter och kontexter. En arbetsterapeut beskrev samarbetet med 

familjen:  

 

  “Det är viktigt att medvetandegöra familjen om personens nedsatta organisations-

förmåga och impulsivitet eftersom sådana konsekvenser annars kan skapa irritation” 

 

Från analysen framkom det att arbetsterapeuten remitterade klienten vidare till annan 

vårdaktör då klienterna var i behov av utökat stöd. Samarbetet kunde även innebära att 

samverka med andra aktörer på den egna arbetsplatsen där informationsöverföring skedde 

med syfte för att öka klienters möjlighet till delaktighet. Vidare beskrevs boendestödet som en 

aktör arbetsterapeuterna samarbetade med där syftet var att stötta klienter i utförandet av 

vardagliga aktiviteter såsom att städa och tvätta. Sammanfattningsvis illustrerar denna 

kategori att syftet med samverkan var att få klientens vardag att fungera i olika kontexter och 

miljöer. Vidare illustrerar även kategorin närstående som betydelsefulla samarbetspartners för 

att personer med ADHDs möjlighet till delaktighet i aktivitet skulle främjas.  

 

Att använda kompensatoriska interventioner för att öka klienters möjlighet till 

delaktighet  
Denna kategori illustrerar hur arbetsterapeuterna strävade efter att främja delaktighet genom 

kompensatoriska interventioner, där syftet var att underlätta utförandet av aktivitet i vardagen 

hos vuxna med ADHD. Genom att informera och ge råd om tekniska hjälpmedel kunde 

arbetsterapeuterna bidra till ökad medvetenhet hos klienter om vilka tekniska hjälpmedel som 

fanns att tillgå genom förskrivningen eller genom eget inköp. Vidare framkom det att vid 

förskrivning av tekniska hjälpmedel utgick arbetsterapeuterna från klienters upplevelser av 

svårigheter i utförandet av aktiviteter. Arbetsterapeuterna beskrev de att det ingick i 

yrkesansvaret att inneha insikt om vilket stöd som kunde fungera för klienten för att dennes 

mål skulle uppnås, där klienten erbjöds stöd för prioritering och självbestämmande och där 

arbetsterapeuterna fungerade som guide för klienten. Vidare framkom att tekniska hjälpmedel 

även kunde fungera som minnestöd exempelvis för att komma ihåg möten med 

arbetsterapeuten och att påminna klienterna om planerade aktiviteter. Förskrivning av 

tekniska hjälpmedel beskrevs som en stor del av arbetet, där utprovning och anpassning av 
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hjälpmedel utfördes i samråd med klienterna. Det framkom att ett tekniskt hjälpmedel som en 

handdator var vanligt förekommande åtgärd som erbjöds vuxna med ADHD, med syfte att 

främja utförandet av meningsfulla aktiviteter i klienters vardag. Vidare beskrev 

arbetsterapeuterna att de i samråd med klienter tog beslut om vilka scheman och program som 

skulle finnas i handdatorn. De beskrev även att klienters egen teknik såsom mobiltelefonen 

kunde användas för att kompensera för minnessvårigheter. Vidare beskrev de att en vanlig 

förekommande åtgärd var att de skickade ut meddelande via telefon med syfte att påminna 

klienterna om inbokade möten. En arbetsterapeut beskrev en klients uttalande om att få 

meddelande som påminnelse:  

 

“Sms påminnelse är det bästa vården gjort, jag glömmer inte och jag kommer till 

inbokade möten” 

 

Sammanfattningsvis visar denna kategori hur arbetsterapeuterna med stöd av klienters egen 

teknik och tekniska hjälpmedel främjade delaktighet utifrån klienters upplevelser av 

svårigheter i vardagen. I kategorin framkom det även att individanpassade hjälpmedel 

förskrevs utifrån klientens behov av stöd i vardagen och att arbetsterapeuterna stöttade 

klienterna till självbestämmande vid planering av intervention.  

 

Att främja vardagsaktiviteter genom struktur och planering   
I denna kategori beskrev arbetsterapeuterna hur de arbetade för att främja utförandet av 

aktiviteter hos vuxna med ADHD genom struktur och organisation av uppgifter. I arbetet med 

klienterna framkom det att arbetsterapeuterna använde olika strategier såsom bland annat 

bekräfta, identifiera, återkoppla och ge råd. Arbetsterapeuterna beskrev även hur de använde 

sig av olika terapeutiska strategier såsom att strukturera, uppmuntra och ge fysiskt stöd i 

arbetet med vuxna med ADHD. Syftet med de terapeutiska strategierna kunde innefatta att 

skapa en god balans mellan aktivitet och vila. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att struktur i 

utförandet av aktiviteter kunde bidra till att delaktighet i aktivitet kunde främjas. Åtgärderna 

syftade till att bidra till autonomi i utförandet av vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuterna 

berättade även att det kunde innebära att bidra till struktur i hemmet och att planera in fasta 



12 
 

dagar då vardagsaktiviteter skulle utföras såsom städ och tvätt. Ett citat som återspeglar 

ovanstående:  

 

“Hon tyckte det var tråkigt att vika tvätt så då gjorde vi aktivitetslappar för att vika tvätt 

och då gjorde hon de i färgerna från sitt favoritlag inom sport och när jag träffade henne 

efteråt sa hon: Vet du, jag viker tvätten nu, inga problem efter att jag bestämde mig för 

att tänka på mitt favoritlag går det bra att vika tvätt” 

 

Vidare beskrev de att interventioner också kunde vara ett veckoschema där syftet var att bidra 

till ökad struktur och delaktighet i vardagen. Det kunde också bidra till en förbättrad insikt 

och medvetenhet hos klienterna. Arbetsterapeuterna beskrev även att en förbättrad 

medvetenhet om svårigheter kunde erhållas genom att aktiviteter schemalades med olika 

färger.  Ett citat som avspeglar hur en arbetsterapeut arbetade för att främja självständighet i 

aktivitet:  

 

“Jag har gett ut tips till en person om hur den ska klara av att betala sina räkningar, som 

personen tyckte var viktigt att klara av att göra själv. Där jag tipsade om att hon kunde 

dela upp OCR numret på fakturan för att kunna bibehålla fokus och kunna betala sina 

räkningar självständigt”  

 

Vidare beskrev de att vuxna med ADHD kunde ha svårt med att hitta en balans mellan 

aktivitet och vila där arbetsterapeuternas uppgift blev att informera klienterna om hur de 

kunde fördela energin i vardagsaktiviteter. Arbetsterapeuterna informerade även klienterna 

om vikten av balans i vardagen för att hushålla på energin. Arbetsterapeuterna beskrev vidare 

hur struktur kunde skapas genom inträning av påminnelser om återkommande aktiviteter som 

exempelvis att betala räkningar. Inträning av rutiner kunde också bidra till en förbättrad 

delaktighet, uppmärksamhet och för att hitta strategier för att bibehålla kognition. Andra 

interventioner för att främja vardagsaktiviteter kunde vara att införskaffa hållbara rutiner och 

att klienter fick hemläxa för att träna på delaktighet, uppmärksamhet och kognitionen i 

aktivitet. Sammanfattningsvis illustrerar kategorin hur delaktighet i aktivitet kunde främjas 
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genom terapeutiska strategier. Resultatet illustrerar även hur arbetsterapeuterna bidrog till 

struktur och organisering av vardagliga aktiviteter genom att medvetandegöra och skapa insikt 

hos vuxna med ADHD.  

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att undersöka arbetsterapeutiska interventioner för att främja 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter hos vuxna med ADHD. Från resultatet framkom det att 

det var betydelsefullt att interventioner utgick från aktiviteter som klienterna ansåg 

meningsfulla. Vidare framkom det att interventioner som bidrog till struktur i utförandet av 

aktiviteter var vanligt förekommande interventioner för arbetsterapeuterna i denna studie.  

 

Resultatdiskussion  
I kategorin Att identifiera meningsfulla aktiviteter, framkom det av resultatet att 

arbetsterapeuterna arbetade med att finna klienters egen motivation till förändring genom att 

de utgick från klienters prioriterade och självvalda aktiviteter. Detta är förenligt med 

arbetsterapeutisk teori Christiansen et al. (2005) och Kielhofner (2012) som statuerar att 

aktiviteter ska vara självvalda, ha mening och ett syfte i klienters vardagliga liv för att det ska 

uppstå engagemang hos klienterna att vilja utföra förändringar av aktivitetsutförandet. Vidare 

framkom det att arbetsterapeuterna tog stöd av instrument för att inhämta objektiv och 

subjektiv information om klienters hinder och resurser vid utförandet av aktivitet. Detta 

stämmer väl in på det Fisher (2009) menar, att arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat där de 

samlar information om vem klienten är, vilka behov som finns och de svårigheter klienten 

upplever sig ha i utförande av aktivitet. Vidare förklarade arbetsterapeuterna att de utförde 

besök utanför klinik för att erhålla information om klienters aktivitetsutförande i olika miljöer 

och kontexter. Miljön både kan främja och hindra utförandet av en aktivitet och att det kan 

inverka på klienters delaktighet. Vilket är förenligt med arbetsterapeutiska teorier och 

modeller som menar att interaktion mellan personen, aktiviteten som utförs och miljön där 

aktiviteten äger rum är av betydelse för att kunna erbjuda klienten interventioner utifrån 

dennes behov (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012; Law, 2002).  
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Det framkom vidare att arbetsterapeuterna planerade individanpassade interventioner utifrån 

information som erhållits för att främja klienters delaktighet i aktivitet. Vilket är förenligt med 

det Young (2007) beskriver, att målet är att ge klienter möjligheter till att få en fungerande 

vardag utifrån de svårigheter och nedsättningar de upplever sig ha. Detta kan även bekräftas 

av Fisher (2009) som beskriver att individuella insatser bidrar till att främja engagemang i 

utförandet av aktivitet.  

Kategorin Att främja delaktighet genom samverkan med andra speglar hur 

arbetsterapeuterna samarbetade med andra kollegor eller yrkesgrupper för att främja 

delaktighet hos vuxna med ADHD. Resultatet illustrerar hur arbetsterapeuterna delgav 

varandra tips och råd om hur interventioner kunde utformas. Detta är också beskrivet i den 

etiska koden för arbetsterapeuter (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2012). Den 

etiska koden betonar samverkan med kollegor, andra yrkesgrupper och instanser för att på 

bästa sätt tillgodose enskilda behov. Det framkom i resultat att samverkan skedde med 

samhälleliga aktörer för att erhålla klienten stöd utifrån dennes behov. Detta överensstämmer 

med det Kassberg och Skär (2008) beskrivit, hur samverkan med andra aktörer kan bidra till 

ökad möjlighet till delaktighet och aktivitet. Flera arbetsterapeuter beskrev att närstående 

kunde vara nyckelpersoner i klienternas vardag och att samarbetet med närstående därmed var 

en betydelsefull del av arbetet för att bidra till en fungerande vardag hos vuxna med ADHD, 

vilket även uttrycks av Kielhofner (2012) och Fisher (2009). Vidare menar Fisher (2009) att 

samarbete med klientens nätverk främjar klientens möjlighet till delaktighet. Resultatet 

reflekterar över hur samarbetet med andra aktörer kunde bidra med stöd och att det 

möjliggjorde till att interventioner kunde erbjudas utifrån klienternas upplevelser av 

svårigheter i vardagen. Även Kielhofner (2012) och Toth-Cohen (2000) beskriver, att ett 

fungerande samarbete är betydelsefullt för att kunna erbjuda klienten rätt stöd utifrån dennes 

upplevda behov.  

I kategorin kompensatoriska interventioner som bidrar till ökad delaktighet, framkom 

det att användandet av tekniska hjälpmedel kunde bidra till ökad delaktighet i aktivitet. Detta 

stämmer väl överens med arbetsterapeutisk teori där det uttrycks att kompensatoriska 

interventioner används för att bidra till delaktighet i aktivitet, där Kielhofner (2012) vidare 

beskriver att en del av det arbetsterapeutiska arbetet är att ge information och råd om tekniska 

hjälpmedel. Vidare illustrerar resultatet hur delaktighet i aktivitet kunde främjas genom att 

arbetsterapeuterna vid förskrivning av tekniska hjälpmedel utgick från klienters upplevelser 

av svårigheter i vardagen, vilket även beskrivs av Kielhofner (2012). Resultatet visade även 
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att arbetsterapeuterna tog stöd av olika tids- och planeringshjälpmedel för att kompensera 

klienters nedsatta förmågor såsom att planera och passa tider. Även Antonsen et al. (2008) 

beskriver, att syftet är att klienterna ska få möjlighet och förutsättningar att utveckla och 

bibehålla förmågor. Vidare reflekterar resultatet hur arbetsterapeuterna använde funktioner i 

mobiltelefonen för att påminna klienter om inbokade möten genom att skicka ut meddelande. 

Även Hellström (2006) beskriver, att en konsekvens av funktionsnedsättningen kan vara att 

klienterna har svårigheter med att passa tider och att komma till inbokade möten vilket 

medför att de kan ha behov av stöd som kan främja delaktighet i aktivitet.  

I kategorin Att främja vardagsaktiviteter genom struktur och organisera uppgifter, 

reflekterar hur arbetsterapeuterna använde sig av terapeutiska strategier för att främja en god 

balans mellan aktivitet och vila, vilket även Eklund et al. (2010) beskriver att en vanlig 

förekommande konsekvens av att leva med ADHD kan vara att klienter upplever en 

otillfredsställande tillvaro. Resultatet illustrerar att arbetsterapeuterna kunde bidra till struktur 

genom inträning av rutiner tillsammans med klienterna vilket bidrog till förbättrad 

delaktighet, uppmärksamhet och kognition.  

Även Hellström (2006) beskriver att struktur i utförandet av vardagliga aktiviteter är en 

vanligt förekommande intervention som erbjuds personer med ADHD. Specifik träning menar 

Kielhofner (2012) bidrar till att aktiviteter kan utföras per automatik och med vana, vilket kan 

främja klienters delaktighet i aktivitet. Även Meaux et al. (2009) menar att specifik träning 

bidrar till förbättrade sociala färdigheter. Arbetsterapeuterna i studien uttryckte att införandet 

av fasta rutiner bidrog till att struktur skapades i klienternas vardag. Detta är någonting som 

väl överensstämmer med resultat som framkommit i en studie av Ek och Isaksson (2013) som 

lyfter fram att vuxna behöver stöd med att strukturera och organisera vardagen. Även Faraone 

et al. (2000) beskriver att vanligt förekommande interventioner som erbjuds vuxna med 

ADHD är åtgärder som syftar till planering och struktur i vardagen. Resultatet visar att 

arbetsterapeuter kan bidra till att främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter hos vuxna med 

ADHD då arbetsterapeuterna innehar kunskaper om hur vardagen kan struktureras för att 

främja delaktighet i aktivitet. 

Slutligen reflekterar resultatet hur arbetsterapeuten samarbetade med andra aktörer runt 

klienter med ADHD för att kunna stödja deras möjlighet till delaktighet i aktivitet i så hög 

utsträckning som möjligt. Vikten av samverkan med andra aktörer har även påtalats i tidigare 

forskning (Kassberg & Skär, 2008). Även arbetsterapi teori belyser vikten av att samverka 
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med andra aktörer och klienters nätverk för ett framgångsrikt resultat (Fisher, 2009; 

Kielhofner, 2012). Resultatet illustrerar att arbetsterapeuterna arbetade klientcentrerat, gav råd 

om hjälpmedel och att de erbjöd åtgärder som syftade till att skapa struktur och organisering 

av vardagliga aktiviteter, vilket kunde bidra till delaktighet i aktivitet. Enligt Gutman och 

Szczepanski (2005) har arbetsterapeuter en betydelsefull roll i teamet som arbetar med vuxna 

med ADHD, då de innehar den kompetens som krävs för att ge stöd till struktur, organisation 

och prioritering av vardagliga aktiviteter.  

 

Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes av författarna för att besvara studiens syfte, där avsikten var att 

beskriva hur arbetsterapeuterna arbetade för att främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter 

hos vuxna med ADHD (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författarna utgick från ett 

ändamålsenligt urval (Olsson & Sörensen, 2007), vilket skulle gynna studien eftersom syftet 

var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter. 

Datainsamlingen skedde i ett landsting i norra Sverige. En fördel med att intervjua 

arbetsterapeuter inom olika verksamhetsområden var att det gav författarna olika synvinklar 

och perspektiv om hur de arbetade med vuxna med ADHD. Studiens resultat bör dock beaktas 

på grund av metodens begränsningar eftersom det endast deltog åtta yrkesverksamma 

arbetsterapeuter i studien. Trettio personer tillfrågades och tjugotvå föll bort på grund av att 

en del inte uppfyllde kriterierna och vissa hade inte tid att delta. Efter att liknande data 

återfunnits i intervjuerna upplevde författarna att en mättnad av insamlad data uppnåtts och 

därav kunde studiens syfte besvaras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). För att fånga 

arbetsterapeuternas erfarenheter använde författarna en semistrukturerad intervjumetod som 

utformades med öppna frågor för att få ett mer utförligt och rikare svar (Farbring, 2014). 

Författarna ställde även följdfrågor för att ett rikare datamaterial skulle samlas in samt för att 

besvara studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011). Båda författarna närvarade vid samtliga 

intervjuer där fördelen var att författarna kunde komplettera varandra. Sju av intervjuerna 

skedde på deltagarnas arbetsplatser varav en skedde över telefon. Fördelen med personligt 

möte var att författarna kunde känna av stämningen i rummet och även läsa av deltagarens 

kroppsspråk. Författarna har även erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning där 

intervjuer utförts tillsammans med klienter samt att båda författarna har grundkunskaper i 

motiverande samtal, vilket var till fördel när intervjuerna genomfördes. Erfarenheterna och 
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grundkunskaperna var till fördel under intervjuerna samt att författarna kunde ha ett mer 

avslappnat förhållningssätt. En nackdel var att en av intervjuerna genomfördes via telefon 

vilket kunde påverka till att samma följdfrågor inte ställdes. Inledningsvis utfördes en första 

intervju för att författarna skulle kunna justera utformningen av frågorna och eventuellt ta bort 

eller lägga till frågor för att få en bättre kvalité av datainsamling (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012).  

Designen på studien var en kvalitativ innehållsanalys vilken användes för att tolka och 

beskriva likheter och skillnader i textinnehållet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Intervjuerna spelades in på elektronisk utrustning med godkännande från deltagarna. Fördelen 

med att spela in intervjuerna upplevde författarna var att de kunde fokusera på det som sades 

under intervjuerna. En annan fördel var att författarna genomförde intervjuerna tillsammans 

vilket resulterade i ett liknande upplägg vid varje intervju. Varje intervju transkriberades 

ordagrant med en gång efter utförd intervju för att författarna skulle förhålla sig objektiva till 

den information som samlats in. För att öka studiens trovärdighet bearbetade författarna 

samtliga transkriberade intervjuer var för sig (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) där 

meningsbärande enheter valdes och diskuterades mellan författarna. Under analysprocessens 

gång hade författarna en kontinuerlig kontakt med handledaren för att gemensamt diskutera 

och jämföra det insamlade datamaterialet för att stärka studiens trovärdighet. Författarna 

minimerade risken av att avslöja deltagarnas arbetsplatser där namn på platser och liknande 

har raderats utifrån forskningsetiska skäl.  

   

SLUTSATS 

 

De interventioner som framkom från resultatet för att främja delaktighet hos vuxna med 

ADHD var: Att identifiera för klienten meningsfulla aktiviteter, där arbetsterapeuterna genom 

ett klientcentrerat arbetssätt bidrog till att identifiera meningsfulla aktiviteter och att anpassa 

interventioner för att främja delaktighet. Att främja delaktighet genom samverkan, genom att 

samarbeta med andra aktörer och klienters nätverk främjades delaktighet i aktivitet. Att an-

vända kompensatoriska interventioner för att öka klienters möjlighet till delaktighet, arbetste-

rapeuterna tog stöd av tekniska hjälpmedel för att främja klienters delaktighet utifrån klienter-

nas upplevelser av svårigheter i vardagen. Att främja vardagsaktiviteter genom struktur och 
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planering, hur arbetsterapeuterna genom terapeutiska strategier bidrog till att skapa struktur 

och organisation i vardagen för att främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter.   

Resultatet antas ha bidragit med ökad insikt hos författarna om hur arbetsterapeutiska in-

terventioner kan främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter hos vuxna med ADHD.  

Av resultatet framgår det att oberoende verksamhetsområde, utförde arbetsterapeuterna 

liknande åtgärder som syftade till att främja klienters möjlighet till delaktighet i aktivitet. Som 

blivande arbetsterapeuter anser författarna att resultatet väl avspeglar de arbetsterapeutiska 

teorier och modeller som studerats under utbildningens gång. 

 

Tillkännagivande 
Författarna vill tacka samtliga arbetsterapeuter som deltagit i studien och som delat med sig 

av sina värdefulla erfarenheter. Ett särskilt stort tack till vår handledare Ann-Charlotte 

Kassberg som under studiens gång stöttat och bidragit med sin stora kunskap.  
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       Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Vi är två arbetsterapeutstudenter som studerar sista terminen på Luleå tekniska universitet. 

Vi genomför nu vårt examensarbete vilket ska handla om arbetsterapeutiska interventioner för 

att främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter hos vuxna personer med ADHD. Området 

valdes då vi uppmärksammat att det finns begränsad kunskap om arbetsterapeutiska 

interventioner för att främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter hos vuxna personer med 

ADHD. 

Därför kontaktar vi dig med minst 2 års erfarenhet av att arbeta mot målgruppen vuxna med 

ADHD. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas. En intervju 

kommer att genomföras, vilken beräknas ta cirka 45- 60 minuter. Den information som du 

delar med dig av kommer att avidentifieras så att inget går att härleda till någon person. Den 

insamlade informationen kommer att handskas konfidentiellt vilket innebär att det endast är 

författarna, handledare och ansvarig examinator som kommer ta del av den insamlade 

informationen. Du väljer själv plats och tid för intervjun. 

Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitetets bibliotek 

(http://www.ltu.se). 

Hör gärna av dig till författarna inom 1 vecka. Om författarna inte fått något svar, kontaktas 

du igen för en förfrågan om att vilja delta i intervjustudien. Svara även gärna om du kan/inte 

kan medverka i intervjustudien. E-maila eller ring om du har frågor eller funderingar.  

Med vänliga hälsningar: 

Student i arbetsterapi: Jenny Johannisson                 Student i arbetsterapi: Sabina Heikkinen 

jenjoz-2@student.ltu.se                    sabhei-2@student.ltu.se 

0766264812                                          0739416266 

http://www.ltu.se/
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Handledare: Ann-Charlotte Kassberg 

ann-charlotte.kassberg@ltu.se      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

       Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

SYFTET: Beskriva arbetsterapeutiska interventioner av att främja delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter hos vuxna med ADHD.   

 

Intervjufrågor: 

 

● Kan du berätta vad vuxna med ADHD vill ha hjälp med när de kommer för att 

träffa dig som arbetsterapeut?  

 

● Kan du berätta hur du arbetar för att främja delaktighet i meningsfulla aktiviteter 

hos vuxna med ADHD? 

 

● Kan du berätta och ge exempel på interventioner du planerar tillsammans med 

vuxna med ADHD? 

 

● Kan du berätta vad du upplever är svårt när det kommer till att arbeta mot vuxna 

med ADHD?  

 

● Upplever du att du träffar många vuxna personer med ADHD och upplever du att 

det är en växande målgrupp?  

 

AVSLUT 

Finns det något annat du skulle vilja tillägga och berätta kring det vi diskuterat om? 

Kan vi få återkomma om vi behöver mer information? 


