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Baumgartner, A. 

Aktivitetsbalans i vardagen – Erfarenheter från vuxna personer med diagnosen ADHD 

Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

Hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2014 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter vuxna personer med diagnosen ADHD har av 

aktivitetsbalans i sin vardag. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer, en 

kvalitativ innehållsanalys utfördes sedan för att analysera materialet. Fyra kvinnor och tre 

män deltog i studien. Inklusionskriterier för deltagande var att de skulle vara mellan 18-30 år, 

diagnostiserade med ADHD, ha erfarenhet av arbete och/eller studier, förstå och prata 

svenska. Utifrån analysen framkom tre kategorier; relationen mellan hälsa och 

aktivitetsbalans, hur rutiner påverkar en persons aktivitetsbalans och lära sig strategier för 

att uppnå aktivitetsbalans.  Resultatet visade hur hälsan påverkade deltagarnas 

aktivitetsbalans.  Vidare visade resultatet att deltagarna är i behov av att ha strategier och 

rutiner för att få en balans i vardagen. Även att det var viktigt för deltagarna att ta stöd av 

hjälpmedel för att inneha balans i vardagen. Om personerna med ADHD är medvetna om 

nackdelarna och fördelarna med diagnosen kan de hantera aktiviteter i det dagliga livet och 

slutligen uppnå en aktivitetsbalans som de är nöjda med.                             

 

Nyckelord: Aktivitetsbalans, arbetsterapi, ADHD, vuxna                                           
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Baumgartner, A. 

Occupational balance in daily life - Experiences from adults with ADHD 

Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

Hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2014 

Abstract 

The purpose of this study was to describe the experience adults diagnosed with ADHD have 

of occupational balance in their daily lives.  Data were collected by semi-structured 

interviews, the interviews were analyzed using a qualitative content analysis. Four men and 

three women participated in the study. Inclusion criteria for participation were that they 

should be between 18-30 years, diagnosed with ADHD, have experience of work and / or 

study, understand and speak Swedish. The analysis revealed three categories; the relationship 

between health and occupational balance, how routines affect an individual's activity balance 

and the importance of health in achieving occupational balance. The results showed how 

health affected the participants' activity balance. The results also showed that participants will 

need to have strategies and routines to achieve a balanced lifestyle. Furthermore, the result 

showed that it was important for the participants to take the support of tools to hold the 

balance in everyday life. If individuals with ADHD are aware of the disadvantages and the 

advantages of the diagnosis they are able to handle the activities of daily life and finally attain 

an occupational balance that they are satisfied with. 

 

Keywords: Occupational balance, Occupational therapy, ADHD, adults 
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Introduktion 

Allt fler personer i Sverige får diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). 

Det behöver nödvändigtvis inte bero på att förekomsten av ADHD ökar, utan kan bero på att 

kunskapen om ADHD och dess symtom ökat hos lärare, läkare och bland befolkningen. 

Personer med diagnosen ADHD har vanligtvis svårigheter med tidsuppfattning och planering 

av sin vardag, vilket kan leda till en obalans mellan vardagliga aktiviteter och vila. En ökad 

diagnostisering av ADHD kan innebära att arbetsterapeuter sannolikt kommer att involveras 

mer i åtgärder riktade till personer med diagnosen ADHD. Detta för att de i sin profession 

fokuserar på att personer ska ha förutsättningar till delaktighet i vardagliga aktiviteter och i 

förhållande till det en medvetenhet om vikten av balans mellan aktivitet och vila. Det är 

därför av intresse att få en ökad förståelse kring hur personer med diagnosen ADHD själva 

upplever deras aktivitetsbalans i vardagen. 
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Bakgrund 

 

Arbetsterapi 

Fischer (2007) och Kielhofner (2012) beskriver att inom arbetsterapi framhålls betydelsen av 

att personer deltar och engagerar sig i aktiveter i vardagen som de anser vara viktiga och 

meningsfulla. En förutsättning för att personer ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande 

menar Christiansen (1996)  är att de behöver ha en balans mellan aktivitetsområdena arbete, 

fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter. Vidare förklarar Fischer (2007) och Kielhofner 

(2012) att aktiviteter är en viktig del i den enskilda personens vardag, de skapar vanor, roller, 

rutiner och formar personens levnadsätt. Kielhofner (2012) definierar en aktivitet som något 

som personen gör och engagerar sig i. Miljön påverkar aktiveter genom att den kan vara 

stödjande eller en hindrande. Inom arbetsterapi beskrivs aktivitet som det personen använder 

sin tid till t.ex. arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter. Aktiviteterna har stor betydelse 

för individen, utförandet kan påverkas av vanor och roller som personen har i sin miljö 

(Blesedell, Schell, Cohn & Crepeau, 2009; Biederman, Faraone, Spencer & Wilens, 2000; 

Kielhofner, 2012). Vidare beskriver Kielhofner (2012) att arbetsterapeuten behöver ha 

kunskaper och färdigheter om hur en persons aktiviteter i det dagliga livet (ADL) ska planeras 

för att hjälpa personen att organisera, strukturera och prioritera vardagliga aktiviteter. Det 

förenklar arbetsterapeutens arbete för att i nästa steg underlätta vardagen för personer med 

ADHD. Arbetsterapeuten bedömer personen och genomför terapeutiska aktiviteter för att 

möjliggöra utförandet av uppgifter och för att främja individens engagemang och 

tillfredsställelse med sina aktiviteter. När arbetsterapeuten har gjort en bedömning kan sedan 

terapeutiska aktiviteter genomföras som ska främja individens engagemang och 

tillfredställelse med aktiviteterna. 

Aktivitetsbalans 

Begreppet aktivitetsbalans har sina rötter från psykiatrikern Adolf Mayers som påtalade 

arbete, vila, fritid och sömn som människans primära aktiviteter. Frånvaro eller brist i någon 

av dessa aktiviteter leder till obalans (Gordon, 2009). Balans i vardagen har beskrivits av 

Christiansen (1996) som relationen mellan aktivitetsområdena arbete, fritid, sömn/vila och 

dagliga aktiviteter. I en studie av Wagman (2012) beskrivs det att aktivitetsbalans är en viktig 

faktor för hälsa, välbefinnande och tillfredställelse. Vidare beskriver Wagman (2012) att 

aktivitetsbalansen bygger på det arbetsterapeutiska perspektivet som innefattar att människan 
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i grunden är en aktiv varelse som upplever och uttrycker sig genom aktivitet samt har egna 

resurser för att utföra aktiviteter. I en annan studie av Håkansson, Jonsson och Wagman 

(2012) utgår författarna från ett flertal studier för att tydliggöra begreppet aktivitetsbalans. 

Författarna i studien kommer fram till att begreppet innefattar tre områden; människors egna 

uppfattningar om aktivitetsbalans, aktivitetsbalans utifrån individers upplevelse av utmaning 

och förmåga och aktivitetsbalans och hälsa. Utifrån människors egna uppfattningar om 

aktivitetsbalans framgick det att aktivitetsbalans innebär att känna balans och harmoni mellan 

arbete, fritid, måsteaktiviteter, lustaktiveter och vila/sömn.  Aktivitetsbalans utifrån individers 

upplevelse av utmaning och förmåga kommer författarna fram till att en känsla av flow är en 

optimal känsla av att utföra en aktivitet. Flow-teorin innebär en upplevelse av engagemang 

och interaktion som gör en aktivitet fängslande och uppslukande. Utifrån aktivitetsbalans och 

hälsa tydliggörs det att aktivitetsbalans påverkar hälsan positivt. Utifrån ovanstående tre 

områden kommer författarna fram till att begreppet aktivitetsbalans innefattar tre perspektiv 

som utgörs av aktivitetskategorier, aktiviteter av olika upplevelserskaraktär och 

tidsansvändning. Aktivitetskategorier innebär balans mellan vilken typ av aktiviteter en person 

utför. Dessa aktiviteter innefattar arbete, fritid, hem och familjeaktiviteter. Balans mellan 

Aktiviteter av olika upplevelsekaraktär handlar om hur aktiviteter upplevs. Aktiviteter kan 

upplevas olika, exempelvis kan trädgårdsarbete innebära arbete för vissa medan för andra en 

lustfylld fritidsaktivitet. Balans i Tidsanvändning i aktivitet syftar till hur mycket tid en 

aktivitet tar för individen. En jämn fördelning för personen av ovanstående perspektiv ökar 

möjligheterna till en god aktivitetsbalans. 

 

En studie gjord av Dahlin-Ivanoff, Håkansson och Sonn (2006)  kring stressrelaterade 

sjukdomar bland kvinnor, visade att tillfrisknande och balans i vardagen uppnås i störst 

utsträckning genom att hitta en harmoni i aktivitetsmönstret.  Balans uppkommer hos 

personen genom att hitta ett samspel mellan egna värderingar, behov, resurser, strategier, 

dagliga aktiviteter och meningsfulla aktiviteter. Författarna i studien kom fram till att 

meningsfulla aktiviteter var en stark mekanism som i sin tur möjliggör en balans. Vidare talar 

Backman (2004) och Björklund, Håkansson, Wagman (2012) att känslan av balans är 

subjektiv eftersom vad som är rätt mängd aktivitet kan vara olika beroende på vilken typ av 

aktivitet samt aktivitetsmönster. Det innebär att människor upplever aktivitetsbalans på olika 

sätt. Enligt Backman (2004) Björklund et al. (2012) och Wilcock (2006) har forskning visat 
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att hälsan påverkas av hur personen väljer att strukturera sin tid och att låg eller hög tidspress 

kan kopplas till en sämre psykisk hälsa. 

 

ADHD och aktivitetsbalans 

Diagnostisering av ADHD sker i samarbete av ett multiprofessionellt team där läkare och 

psykolog utgör basen. Vid behov av annan kompetens kan teamet kompletteras med andra 

professioner som exempelvis socionom, kurator och arbetsterapeut (Socialstyrelsen, 2007). 

ADHD ses idag som en medfödd störning i vissa funktioner i främre delen av hjärnan. ADHD 

påverkar de exekutiva funktionerna i hjärnan. De exekutiva funktionerna innefattar funktioner 

som reglerar och samordnar lägre kognitiva processer i hjärnans pannlob (Wasserstein & 

Wender, 2001). Det kan visa sig i förmågan att planera, organisera och att få saker gjorda. 

Huvudsymtomen för ADHD är uppmärksamhetssvårigheter, hög impulsivitet och 

överaktivitet. Vuxna med diagnosen ADHD känner ofta en inre rastlöshet, är känsliga för 

stress och har svårt att slappna av.  Dessutom har vuxna med diagnosen ADHD även en hög 

impulsivitet gällande arbete och relationer samt svårigheter med att slutföra påbörjade sysslor 

(Kutcher, 2010; Wasserstein & Wender, 2001). Följaktligen innebär detta att personer med 

ADHD ofta har aktivitetsproblem i sin vardag vilket kan påverka personens struktur och 

möjlighet till aktivitet i vardagen. Vidare upplevs ofta problem med arbetsminnet och 

planeringen av vardagen vilket kan leda till att de vardagliga aktiviteterna blir ostrukturerade. 

Svårigheter med att få anställning är ett vanligt förekommande problem då diagnosen kan 

skapa en oro för företag att anställa en person med ADHD (Adamou et al., 2013; Asherson, 

2005, Biederman, Faraone, Spencer & Wilens, 2000). Har personen dessutom svårigheter 

med de motorisk-kordinerade färdigheterna kan också det upplevas som ett hinder vid 

anställning. Det är vanligt att personer som haft svårigheter under skoltiden fått nedsatt 

självförtroende och självkänsla. Svårigheterna kan påverka personens aktivitetsutförande i 

vuxen ålder (Betsy, Brod, Hodgkins, Pohlman & Lasser, 2011, Biederman, Faraone, Spencer 

& Wilens, 2000). 

 

Tidigare forskning har visat att en god hälsa och vardaglig aktivitetsbalans har ett samband. 

Kan en person uppnå en jämn tidfördelning av aktivitetsområdena arbete, fritid, sömn/vila 

under en dag påverkar detta välbefinnandet i positiv riktning (Christiansen, 1996; Leufstadius 

& Eklund, 2008). Leufstadius och Eklund (2008) belyser i sin studie hur vuxna med 
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psykiatrisk sjukdom har problem med aktivitetsbalans och därmed svårigheter med att hantera 

sin vardag. Studien påvisar också att personer som saknar en regelbundenhet i sina dagliga 

aktiviteter löper större risk att ha en obalanserad vardag. Vuxna personer med ADHD har ofta 

svårigheter med tidsuppfattning och att beräkna hur lång tid en aktivitet tar. Andra 

problemområden är att organisera och strukturera sina uppgifter på jobbet och i hemmet. Det 

är därför viktigt att en person som har diagnosen ADHD tillsammans med till exempel en 

arbetsterapeut får hjälp och stöd att organisera sin vardag för att på bästa sätt uppnå struktur i 

vardagen (Blesedell, Schell, Cohn & Crepeau, 2009). 

  

 

Arbetsterapi vid ADHD 

Forskningen om arbetsterapeutiska strategier för att överbrygga hinder i vardagen för vuxna 

personer med ADHD är begränsad. I dagsläget använder sig arbetsterapeuten av olika 

åtgärder för att få en förståelse och erfarenhet av hur vuxna personer med diagnosen ADHD 

utför vardagliga aktiviteter. Det kan handla om att arbetsterapeuten tillsammans med personen 

skapar scheman över vardagen för att underlätta för tidsplanering och struktur (Ek och 

Isaksson, 2013). Arbetsterapeuten provar även ut och förskriver tekniska hjälpmedel som ska 

underlätta för personer i deras vardag (Gutman & Szczepanski, 2005). Vidare förklarar Ek 

och Isaksson (2013)  att arbetsterapeuter kan öka möjligheten för vuxna med ADHD att 

engagera sig i olika aktiviteter, ta beslut och utöva meningsfulla vardagliga aktiviteter. För att 

uppnå denna förståelse behöver arbetsterapeuten träffa klienterna regelbundet med ett tydligt 

mål med klienten i fokus för att processen ska fortskrida framåt. Det kan öka möjligheten för 

personer med ADHD att vara engagerade och delaktiga i olika aktiviteter, fatta egna beslut 

och få en förförståelse om vad de vardagliga aktiviteterna ger för mening. Detta leder 

förhoppningsvis till att det blir lättare för personer med ADHD att leva mer självständigt. 

 

Problemformulering  

Tidigare forskning har gjorts både gällande aktivitetsbalans och ADHD. Dock är forskning 

om aktivitetsbalans för vuxna personer med ADHD begränsad. Ovanstående 

litteraturgenomgång visar att det finns forskning som beskriver att en god aktivitetsbalans är 

gynnsam för personer som lider av stressrelaterade sjukdomar. Håkanson et al, (2006), 

Gordon, (2009) och Leufstadius & Eklund, (2008) framhäver vikten av balans mellan 
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aktivitetsområdena arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter. Wagman (2012) talar om 

vikten av rätt variation av aktiviteter i förhållande till aktivitetens betydelse. Vidare menar 

Leufstadius och Eklund (2008) att sambandet mellan god aktivitetsbalans och god hälsa är 

tydlig för personer med ADHD.  Däremot finns det lite kunskap och erfarenhet av 

aktivitetsbalans hos unga vuxna personer med ADHD har i sin vardag.  Håkansson, Jonsson 

och Wagman (2012) menar att aktivitetsbalans kan möjliggöras av en jämn fördelning av 

arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter.  Syftet med studien är således att beskriva 

erfarenheter vuxna personer med diagnosen ADHD har av aktivitetsbalans i sin vardag. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ metod valdes till studien. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

kvalitativ ansats ger en insikt och förståelse i personers liv.  Sju personer intervjuades och 

data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys för att besvara studiens syfte. 

Urval  

Antalet deltagare planerades bestå av sex till tio personer då Trost (2010) menar att antalet 

intervjuer bör vara mellan fem till åtta. Inklusionskriterier för deltagande var att de skulle vara 

mellan 18-30 år, diagnostiserade med ADHD, ha erfarenhet av arbete och/eller studier, förstå 

och prata svenska. Åldersgruppen valdes i syfte att personerna skulle vara i en liknande 

livssituation. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvades. Det resulterade i att 

urvalsgruppen bestod av fyra kvinnor och tre män i åldrarna 21-30. Samtliga deltagare bodde i 

Mellansverige. Sex av sju deltagare arbetade, en deltagare hade begränsat med erfarenhet från 

arbetslivet. Ingen av deltagarna hade barn och tre hade samboförhållande.  

Procedur 

Ett missivbrev utformades (bilaga 2) där studiens syfte, procedur och tidsåtgång redovisades. 

Det framgick också att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under 

studiens gång. Dessutom framgick inklusionskriterier och att studien skulle komma att 

publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida. Författaren kontaktade 

intresseorganisationen Attention för att komma i kontakt med vuxna personer med ADHD. 

Missivbrevet publicerades på Attentions internetforum och gav inget resultat. Författaren tog 

istället stöd av vad Trost (2010) kallar bekvämlighetsprincipen. Det innebar att författaren 
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frågade sin bekantskapskrets om de kände någon som svarade mot inklusionskriterierna för 

studien.  Författaren bad sedan den bekanta att berätta kort om studien och fråga den 

eventuella deltagaren om hen ville delta i studien. När personer visade intresse för att delta i 

studien skickades missivbrevet till deltagarna via mail. Författaren tog sedan kontakt via 

telefon och om samtycke erhölls bestämdes tid och plats för intervju. Författaren var lyhörd 

om deltagarnas önskemål om intervjuplats då det kunde gynna deras känsla av trygghet under 

intervjun i enighet med (Kvale, 1997). Två av sju deltagare hade inte möjlighet att träffas 

personligen, istället utfördes dessa intervjuer genom e- möte via programmet Skype. 

Författaren utförde intervjuerna ensam utan någon annan närvarande. Ingen av deltagarna i 

studien hade tidigare haft en relation med författaren i studien. 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer där det togs stöd av en 

intervjuguide (bilaga 1) som grundat sig i studiens syfte och problemformulering. En fördel 

med semi-strukturerade intervjuer är att det ges möjligheten till följdfrågor vilket underlättar 

för deltagarna att ge uttömmande svar om sina erfarenheter. Det är viktigt att 

intervjusituationerna har en atmosfär som möjliggör att deltagaren vågar tala fritt om sina 

egna upplevelser och erfarenheter (Kvale, 1997). Författaren som utförde intervjuerna 

samtalade allmänt innan intervjuerna för att öka känslan av trivsel och tillit. Författaren 

transkriberade sedan intervjuerna. Sex deltagare intervjuades vid ett tillfälle, en deltagare 

intervjuades två gånger för att få uttömmande svar.  Intervjuerna spelades in och varade 

mellan 40 till 65 minuter.  

Analys av data 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen används för att identifiera skillnader och likheter i materialet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Intervjuerna numrerades av författaren vid 

transkriberingarna för att underlätta vid analysen. Sedan skapades meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder samt kategorier i analysen av materialet. En utvald 

transkription skickades till handledaren för att bekräfta att arbetet var på rätt väg.  

Därefter tog författaren ut meningsbärande textenheter ur det transkriberade materialet som 

sedan kondenserades. Materialet kontrollerades av handledare vid ett tillfälle för att 

säkerställa kvaliteten på analysen. Vidare togs koder ut från det kondenserade materialet. 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) ska kodningen jämföras och sammanställas till 
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kategorier. När koderna var utskrivna skickade författaren materialet till handledaren för att 

säkerställa att de var korrekt utförda. Författaren skapade sedan kategorier utifrån koderna 

vilket resulterade i att tre huvudkategorier skapades. För att hitta gemensamma kategorier för 

koderna staplades de upp efter varandra vilket underlättade för författaren att koppla samman 

de koder som han ansåg tillhöra samma kategori. Detta underlättade även identifieringen av 

överlappade koder som kunde föras samman till en kategori.   

 

Tabell 1: Exempel på meningsbärande textenhet, kondenserad meningsenhet, kod och 

kategori  

 

Meningsbärande enhet 

 

Kod Kategori Kondenserad meningsenhet 

Jag använder min almanacka 

i mobilen. Om inte jag 

använder den då rasar hela 

min värld. Den är allt för 

mig, jag kan inte hålla sånt i 

huvudet.  

Min almanacka i mobiltelefonen 

är viktig för mig 

Viktigt med 

almanacka 

Lära sig strategier 

för att uppnå 

aktivitetsbalans 

Jag tror det är bra att ha 

balans mellan allting. Om 

det blir för mycket av det ena 

hållet kanske. Man kanske 

inte gör någonting. Gör man 

för mycket kan man gå in i 

väggen.  

Tror obalans kan leda till ohälsa, 

det gör att man kan gå in i väggen 

Obalans kan 

leda till 

ohälsa 

Relationen mellan 

hälsa och 

aktivitetsbalans 

Försöker kliva upp samma 

tid varje dag. Jag har 

sömnsvårigheter. Jag går upp 

nio varje dag. Sen tar jag 

min medicin och äter 

frukost. Är sjukt svårstartad.  

Kliver upp samma tid varje dag 

men har sömnsvårigheter. Tar 

medicin men är sjukt svårstartad.  

Svårt att 

komma igång 

på morgonen 

Hur rutiner påverkar 

en persons 

aktivitetsbalans 
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Forskningsetiska aspekter 

Information om studien beskrevs på ett tydligt sätt i ett informationsbrev (bilaga 2) som 

skickades via mail till deltagarna innan intervjuerna. Här förklarades det att studien var 

frivillig och att deltagarna kunde avsluta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång.  Det garanterades att informationen om deltagarna skulle behandlas konfidentiellt. 

Datamaterialet från intervjuerna analyserades och hanterades seriöst och omsorgsfullt för att 

minimera risken för förvrängning i enighet med Olsson & Sörensen (2011). Den insamlade 

data användes i endast forskningssyfte. Inga fler än författaren och handledare hade tillgång 

till data från deltagarna. En risk med studien var att deltagarna tyckte att det var obekvämt att 

bli intervjuade och att den spelades in. Enligt Kvale (1997) kan oron hos deltagarna 

motverkas genom att författaren lär sig intervjuguiden samt förbereder eventuella följdfrågor. 

 

Fördelen med studien var att informationen deltagarna bidrog med kommer att ge kunskap om 

aktivitetsbalansen hos vuxna med ADHD. Kunskapen kommer i sin tur att kunna bidra till 

framtida forskning om vad vuxna personer med ADHD behöver för att ha en fungerande 

aktivitetsbalans i sin vardag. Det kan dessutom bidra till framtida forskning om hjälpmedel 

som berör aktivitetsbalans. 

 

Resultat 

Resultatet beskriver erfarenheter vuxna personer med ADHD har av aktivitetsbalans i sin 

vardag. De kategorier som analysen slutligen resulterade i var: Relationen mellan hälsa och 

aktivitetsbalans, Hur rutiner påverkar en persons aktivitetsbalans och Lära sig strategier 

för att uppnå aktivitetsbalans. 

Relationen mellan hälsa och aktivitetsbalans 

I denna kategori beskrivs relationen mellan hälsa och aktivitetsbalans. Deltagarna var 

medvetna om hur viktig roll deras eget välbefinnande hade för att uppnå balans i vardagen. 

Deltagarna måste lära känna sig själva och vilken påverkan diagnosen ADHD har för att 

uppnå balans mellan aktivitetsområdena arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter. 

Vidare ansåg deltagarna att stress var en viktig faktor i deras vardag, där stress var den största 

riskfaktorn till att obalans i vardagen uppkom. De menade att de hade svårt med att uppnå en 

balans mellan aktivitetsområdena när de agerade under stress. Deltagarna beskrev 

aktivitetsbalans som en upplevelse av att ha kontroll över vardagen vilket medför mindre 
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stress under aktiviteterna. Stress på arbetsplatsen kunde leda till att deltagare inte klarade av 

att tänka. Det påverkade deltagares arbetsprestation och välmående. Det var lätt att under 

stress missförstå vardagliga saker vilket i sin tur kunde leda till koncentrationssvårigheter som 

kunde påverka deltagarnas välmående och självkänsla negativt. En deltagare beskrev känslan 

av stress under en aktivitet vilket påverkar möjligheten till aktivitetsbalans. Det beskrevs på 

följande sätt: 

 

”Jag är lätt stressad och då kan jag inte tänka alls. Känner mig så dum då men jag fungerar 

verkligen inte i stress. Kanske kan bli bättre på. Men det är någon som verkligen påverkar 

min vardag. Påverkar mina möjligheter.” 

 

Utifrån deltagarnas erfarenheter kan det vara lätt att hamna i situationer där de lägger ned för 

mycket tid på arbetet vilket enligt deltagarna leder till obalans mellan de olika 

aktivitetsområdena. Det kan exempelvis ske om för mycket tid som läggs på arbete och 

begränsat med tid på sömn/vila. Det beskrevs bland annat på detta sätt: 

 

”Jag tror att det är bra att ha balans mellan allting. om det blir för mycket av det ena, man 

kanske inte gör någonting. Gör man för mycket kan man gå in i väggen. Har man för mycket 

fritid är det svårt att få saker gjorda.” 

 

Deltagarna beskrev hur de kunde bli utmattade, beroende på hur intensiv och tidskrävande 

aktiviteten var. Det resulterade i att deltagarna kunde stanna i hemmet under längre perioder.  

Flera av deltagarna beskrev att ett liv i obalans kan det leda till depression vilket gör att det 

blir svårt att utföra sina sysslor och aktiviteter. Det leder till en ond spiral och en skev 

fördelning mellan aktivitetsområdena vilket gör att det svårt att komma ur depressionen. En 

deltagare beskrev hur samhället kan påverkar ens hälsa på följande sätt: 

 

”Stressen i samhället gör att vi går in i väggen och tar livet av oss kort sagt. Men det är 

faktiskt så. Det blir svårare att hävda sig i vårt samhälle, därför blir allt grövre och grövre 

också.” 

 

Det framgår att deltagarnas erfarenheter av hur de uppnår aktivitetsbalans är individuell, 

många i studien resonerade att de måste lära känna sig själva och förstå hur diagnosen ADHD 
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påverkar deras hälsa och aktiviteter i det dagliga livet. Därefter kan deltagarna få kontroll över 

sin situation och uppnå en aktivitetsbalans mellan aktivitetsområdena. Genom att få kontroll 

kan personen minska på de stressfaktorer som leder till obalans och sedermera till ohälsa. 

Rutiner påverkar en persons aktivitetsbalans   

I den här kategorin beskrev deltagarna hur rutiner påverkade aktivitetsbalansen. Flera av 

deltagarna hade svårigheter med att komma igång på morgonen vilket var den främsta 

orsaken till att en obalans i vardagen uppkom. Det kunde handla om att de inte klev upp ur 

sängen samma tid varje dag eller att de somnade för sent på kvällarna. Det framgick att det 

var svårt att fungera under normala tider eftersom dygnsrytmen var rubbad. Det innebar att 

deltagarna la sig sent på kvällarna och sedan steg de upp sent på morgnarna vilket resulterade 

i att deras rutiner hamnade i obalans. När deltagarna pratade om aktivitetsbalans framkom 

ofta att vikten av att ha en balans över dygnet var viktig. Svårigheter med sömnen var något 

som togs upp under ett flertal tillfällen av deltagarna, för att kunna varva ned på kvällen 

behövde de exempelvis läsa en bok eller titta på tv underlättade insomningen. Detta för att de 

ska kunna få en fungerande morgon med följda morgonrutiner. Deltagarna var i behov av att 

ha strikta morgonrutiner då de skulle kliva upp ur sängen, ta sin medicin som hjälpte dem att 

komma igång och sedan påbörja dagens aktiviteter. Deltagare som arbetade och hade fasta 

arbetstider var tvungna att anpassa morgonrutinerna för att alltid komma i tid. En av 

deltagarna tog upp vikten av att ha fasta morgonrutiner. Det beskrevs som följande: 

 

”Just rutinerna. Att man inte vaknar tolv en dag och nio en annan dag. Det blir rubbat. Jag 

vill ha mer att det är fasta tider.” 

 

Det framgick att flera deltagare var känsliga mot oförutsedda händelser som påverkade de 

dagliga rutinerna. Det kunde leda till en störd balans vilket gjorde dem stressade. En av 

deltagarna gav följande exempel: 

 

”Sen är bussen försenad då förlorar jag kontrollen fullständigt. Hela dagen blev förstörd. 

Jag kom försent och det blev automatisk grinig stämning för jag var sen och försöka ta igen 

vad man har missat.” 

 

Flertalet deltagare resonerade att de var i behov av rutiner under morgonen för att hinna med 

att utföra dagens ärenden. Det framkom också att flera deltagare hade det svårt att hitta 
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motivationen till att skapa dagliga rutiner. Det fanns tillfällen då morgonrutinerna inte följdes 

strikt eftersom de mådde mentalt dåligt.  Det kunde bero på att de inte hade något inplanerat 

under dagen som krävde att de gick upp en viss tid för att hinna med att utföra 

morgonrutinerna. Detta ledde till att de låg kvar på sängen under en längre period än vad som 

hade behövts eftersom dem kände att dem behövde mer vila. Flera deltagare beskrev detta 

som: 

”Jag behöver de vilodagarna där jag knappt behöver kliva upp.” 

 

Det framgick från deltagarna att de ansåg att det var viktigt med att ha rutiner för att få en 

fungerande vardag. Rutiner får deltagarna genom att exempelvis gå upp samma tid och äta 

frukost samma tid. Det framkom att rutinerna hade en stor roll i hur en person med ADHD 

kan uppnå en balans mellan aktivitetsområdena sömn, vila, fritid och arbete eller studier. 

 

Lära sig strategier för att uppnå aktivitetsbalans 

Deltagarna i studien använde sig av olika strategier för att hantera sin ADHD och för att 

uppnå balans mellan olika aktivitetsområden. Personer som nyligen blivit diagnostiserade 

med ADHD hade inte lika tydliga strategier som personer som haft sin diagnos i en längre tid. 

De som haft diagnosen under en längre tid hade lärt känna sig själv och sin problematik och 

utifrån det hittat strategier. Det innebär att personerna vet vad de behöver för att fungera i det 

dagliga livet. Det beskrevs som: 

 

”Jag tror man lär sig hitta balans genom att hitta på nya saker och knep exempelvis lära sig 

att stänga av tänkandet. Det är svårt men något som kommer med åren tror jag.” 

 

De berättade att det exempelvis var viktigt för dem att ta stöd av en almanacka för att minnas 

inplanerade händelser och aktiviteter. Det för att få en överblick av planeringen veckovis och 

månadsvis. Det innebar att deltagarna ofta tog stöd av almanacka i mobiltelefonen. Det kunde 

också innebära att skriva ned tankar och memos på lappar för att bli påmind. En deltagare 

beskrev några av sina strategier på följande sätt:  

 

”Jag har blivit väldigt bra på att skriva upp. Överallt och på flera ställen har jag allt i 

mobilen och överför det på pappers kalender som sitter på väggen, men jag måste ha full koll 
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hela tiden. Jag måste ha koll på när sambon jobbar annars blir det superrörigt. Skriver jag 

inte upp allt glömmer jag viktiga uppgifter som måste utföras.” 

 

Deltagarna tog dessutom stöd av scheman i form av whiteboardtavla som strategi för att 

underlätta prioriteringar i vardagen som var ett problem. Om deltagare tyckte det var svårt att 

fylla i whiteboardtavlan kunde hjälp fås av en närstående för att strukturera upp sysslor och 

uppgifter som ska utföras under en dag. Uppgifter skrevs upp whiteboardtavlan med 

numrering som står för prioriteringsordning. Det blir då överskådligt att överblicka av vad 

som ska göras. På så sätt blir det lättare för deltagarna att fullfölja och utföra en uppgift i 

taget då den bockas av när den är utförd. Andra tidshjälpmedel som användes var timer för att 

underlätta hur stor mängd som ska användas för en aktivitet.  Deltagarna förklarade att genom 

att planera vardagen med hjälp av sina hjälpmedel får de en överblick och kontroll över sina 

vardagliga aktiviteter vilket leder till att stressnivån sänks. Det gav deltagarna känslan av att 

inneha aktivitetsbalans i sitt liv. De deltagare som hade fått ett hjälpmedel använde det flitigt. 

De hjälpmedel som användes var ofta viktiga för deltagarna. Vilket illustreras av citatet 

nedan: 

 

”Jag använder min almanacka i mobilen. Om inte jag använder den då rasar hela min värld. 

Den är allt för mig, jag kan inte hålla sånt i huvudet.” 

 

Vidare ansåg deltagarna att det ofta var av fördel att som strategi våga berätta om sin diagnos 

för att undvika problem med sin omgivning. Genom att berätta om sin diagnos ger man 

omgivningen en möjlighet att förstå problematiken med ADHD och därmed möjlighet att visa 

förståelse. Flera deltagare har koncentrationssvårigheter vilket har lett till att dem har haft 

svårt att uppfatta och uppmärksamma instruktioner på arbetsplatsen. Det kan då vara en 

fördel att arbetsgivaren vet om problematiken.  Det kan också innebära att förklara varför 

man inte vill boka in möten för tidigt på morgonen eller att boka in alltför många möten eller 

aktiviteter under en dag. Det beskrevs av en deltagare på följande sätt: 

 

”T.ex. om det skulle vara bokade tider innan tolv. Om jag inte får den tiden jag vill. Som på 

vårdcentralen då vågade jag inte säga till men nu säger jag att jag har ADHD. Blir det inte 

som jag har tänkt mig blir jag orolig. Jag får ingen sömn på hela natten och det blir för 

jobbigt. Jag fungerar inte utan att få min sömn. Men om det ändå är att det kommer bli tjafs. 
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Jag kan bli orolig ifall jag ringer då jag inte vet om de kommer att låta mig att boka om till 

senare på dagen. Jag tycker att det är väldigt jobbigt.” 

 

Deltagarna ansåg att det var viktigt att ha en hobby för att känna välbefinnande. Hobbyn 

framgick som en strategi där deltagarna får utlopp för sin kreativitet genom att intressera sig 

för att lägga ner tid på en aktivitet. Det framkom även att träning har liknande effekt, det gör 

att det blir ett avbrott i vardagen och att de känner att de gjort något med kroppen. Deltagarna 

beskrev att träning och motion var viktigt för att uppleva balans i vardagen. Vidare framgick 

det att träning hade en terapeutisk inverkan på deltagarna då det ges tid att tänka igenom olika 

händelser och funderingar. Träningen kunde också leda till att dem håller sig ifrån 

överaktivitet som kunde leda till osämja. Då deltagarna ofta har överskottsenergi angav de att 

träning eller en hobby var ett sätt att få utlopp för den och det blir därmed lättare att släppa 

tankar och möjliggöra vila. Det beskrevs bl.a. på följande sätt: 

 

”Man kanske joggar eller gå promenader, jag tycker om båda grejerna. Då blir jag fysiskt 

trött och då blir det lättare att bli psykiskt trött när man inte har så mkt val om man har varit 

iväg en dag så kommer man hem om man har pluggat eller jobbat sedan ska man ut å jogga 

på det, men man tränar som fan liksom då blir man ju trött. Även fast jag är pigg i hjärnan så 

är kroppen utmattad och då slumrar man till.” 

 

Dessutom leder träning till att deltagarnas koncentrationsförmåga blir bättre och att det blir 

lättare att prestera i skolan eller på arbetet. Det blir lättare att sova och koppla av då kroppen 

är trött. Ett alternativt till träning var att välja ett arbete som kräver hög fysisk aktivitet då det 

underlättar för deltagarna att kunna sova.  Träning och motion gör att deltagarna mår bättre 

mentalt, därför kan det vara en strategi för att uppnå välbefinnande. 

 

”Det är lättare med skolan efter man har tränat, blir liksom piggare i huvudet, 

koncentrations och så.” 

 

Det visade sig att det var svårt att inneha struktur i sin hemmiljö. Det framgick att det fanns 

behov av strategier för att uppnå struktur i vardagen. Dålig struktur kunde leda till svårigheter 

med att komma igång med att utföra sysslor i hemmet såsom att städa, diska och tvätta. Det 

kunde också innebära problem med att planera vilken syssla som ska utföras först vilket 

kunde leda till att deltagarna blev stressade då strukturen var dålig. Strukturen kan försämras 
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ytterligare genom stress. Om deltagarna dessutom hade heltidsarbete innebar det stora 

svårigheter med hinna med att sköta hemmet. En deltagare förklarade det på följande sätt: 

 

”Hade jag haft ett jobb varje dag skulle jag aldrig hinna eller orka att städa och som nu när 

jag inte har nåt jobb alls, då funkar det någorlunda bra hemma.” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras det resultat som framkommit utifrån tre kategorier. I kategorin 

Relationen mellan hälsa och aktivitetsbalans visar hur deltagarnas hälsa och välmående är 

relaterat till aktivitetsutförandet. I kategorin Hur rutiner påverkar en persons aktivitetsbalans 

beskrev deltagarna hur rutiner leder till balans i vardagen eller hur bristen av rutiner leder till 

obalans. I kategorin Lära sig strategier för att uppnå aktivitetsbalans resonerade deltagarna 

om strategier i deras vardag som hjälpte dem att uppnå en balans mellan aktivitetsområdena 

sömn, vila, arbete och fritid. Dessa strategier inkluderade hjälpmedel och alternativa sätt att 

utföra en aktivitet för att möjliggöra aktivitetsbalans. 

 

I Kategorin utifrån deltagarnas upplevelse av Relationen mellan hälsa och aktivitetsbalans 

framkom det att deltagarna var medvetna om hälsans betydelse för att kunna uppnå en balans i 

de vardagliga aktiviteter som de utför. Resultatet visar att deltagarna hamnade i obalans när de 

befann sig i stressfyllda situationer eller upplevde stress. Deltagarna ansåg att de försökte 

undvika stress genom att få en förståelse för vilka aktiviteter och situationer som kan leda till 

stress. Till följd av denna förståelse kunde de hantera de obekväma situationerna som de 

kunde hamna i och därmed bättre hantera sin diagnos. Utifrån studierna av Christiansen 

(1996) och Leufstadius och Eklund (2008) finns det ett samband mellan balans i de vardagliga 

aktivitetsområdena och en positiv hälsa. Detta finner författaren intressant då deltagarnas 

kunskaper av sambandet mellan ADHD och hälsa var varierande.  

 

 

Rutinernas påverkan på aktivitetsbalans var en annan återkommande erfarenhet. Utifrån 

resultatet om rutiner framgår det att deltagarna främst var i behov av att ha kvälls- och 
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morgonrutiner. Svårigheter med detta innebar att de inte klev upp ur sängen samma tid varje 

morgon eller att de somnade försent på kvällarna. Det framkom även att aktivitetsbalans är att 

ha balans mellan sömn och aktivitet. Håkansson (2006), Gordon (2009) samt Leufstadius och 

Eklund (2008) tar i likhet med studiens fynd upp vikten av balans mellan aktivitetsområdena 

arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter. Svårigheter med sömn/vila var något som togs 

upp av deltagarna där de behövde kunna varva ned på kvällen. I resultatet framkom det att 

sömnsvårigheter hos deltagarna var vanligt vilket generellt sett är ett stort problem för 

personer med ADHD (Kutcher, 2010; Wasserstein & Wender, 2001). Resultatet indikerar 

sålunda att sömnen är ett viktigt område som behöver uppmärksammas mer då personer med 

ADHD ofta upplever det som ett hinder mot att uppnå balans i vardagen. När deltagarna 

pratade om aktivitetsbalans framkom vikten av att ha rutiner och en balans över dygnet. 

Deltagarna var i behov av att ha strikta morgonrutiner för att hinna med att fullfölja dagens 

aktiviteter. De deltagare som arbetade några dagar i veckan med fasta tider var tvungna att 

anpassa morgonrutinerna för att alltid vara på arbetet i tid. Utifrån deras egna erfarenheter om 

hur morgonrutinerna följs inför en planerad aktivitet var ordningsföljden viktig. Den 

erfarenheten torde underlätta deras planering över hur lång tid morgonaktiviteterna bör ta. 

 

Utifrån aktivitetsområdena och den tidigare forskning om fördelar av aktivitetsbalans som 

redovisas i bakgrunden (Håkanson et al., 2006, Gordon, 2009, Leufstadius & Eklund, 2008) 

samt det som framkom utifrån resultatet anser författaren att personer med ADHD behöver 

stöd för att uppnå en balans mellan aktivitetsområdena. Utifrån kategorin Lära sig strategier 

för att uppnå aktivitetsbalans framgick det att deltagarna använde sig av olika strategier för 

att uppnå balans i vardagen. Deltagarna ansåg att det var viktigt för dem att ta stöd av 

hjälpmedel för att minnas inplanerade händelser och aktiviteter. Det underlättade i sin tur 

balans mellan aktivitetsområdena. Tidigare forskning har visat på att balans mellan 

aktivitetsområdena arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter är en förutsättning för att 

kunna uppleva hälsa och välbefinnande (Christiansen, 1996). Det har i studien indikerats att 

de deltagare som inte använde sig av strategier såsom tidshjälpmedel inte hade någon 

förändring i deras balans. Dagen blir ostrukturerad och obalanserad om det brister i 

planeringen av vardagliga aktiviteter.  Det kan även innebära att betydelsefulla aktiviteter 

prioriteras bort eller att deltagaren inte kommer ihåg viktiga datum som annars skulle stå 

uppskrivna i ett hjälpmedel såsom en almanacka. Ek och Isaksson (2013) har tidigare belyst 

att arbetsterapi ökar personers med ADHD möjligheter till delaktighet genom att erbjuda stöd 

till att delta i aktiviteter.  Detta är något som även Gutman et al. (2005) tar upp i deras studie 
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om vilka arbetsterapeutiska åtgärder som är gynnsamma för att personer med ADHD ska ha 

en fungerande vardag.  

 

Deltagarna anser att de ofta känner stöd från andra genom att synliggöra sin diagnos. Utifrån 

resultatet har det framkommit att det är en fördel att berätta om sin diagnos för att inte sätta 

sig själv i svåra situationer, till exempel på arbetet, skolan eller fritiden. Personer med ADHD 

får möjligheten att anpassa sina behov utifrån diagnosen och deras svårigheter som de 

upplever i vardagen. Resultatet visar att om kommunikationen med omgivningen brister kan 

missförstånd uppkomma vilket kan påverka personer med ADHD och dennes möjlighet till 

aktivitet. Förståelsen för vad diagnosen innebär underlättar vardagen då planeringen kan 

anpassas efter en persons behov för att uppnå aktivitetsbalans. Detta stämmer väl överens med 

Gutman och Szczepanskis (2005) studie som tar upp vikten av att berätta om sin diagnos för 

att undvika missförstånd och för att underlätta samarbetet på arbetsplatsen eller skolan. 

 

 

 

Deltagarna i studien förklarade att träning och motion var en viktig strategi för att hantera sin 

ADHD då träning gör dem trötta vilket innebär att det blir lättare att somna på kvällarna. 

Denna strategi är bra, dels för det ger en balans mellan huvudaktiviteterna, samt att den är bra 

utifrån ett hälsoperspektiv. Detta stämmer överens med en studie av Abramavitch, Goldzweig 

och Schweiger (2013) där det framkom att träning är en fördelaktig strategi för att hantera sin 

ADHD.  En studie av Ekblom, Helgadóttir och Forsell (2015) har visat på att träning 

dessutom har en positiv inverkan på depressiva tillstånd då det både kan förebygga och 

behandla depression. Detta är intressant då det resultatet i indikerades att obalans i livet kan 

leda till depression. En depression kan göra att en människa hamnar i en ond cirkel, där det 

blir svårt att hitta ork och motivation till att utföra aktiveter. Det blir dessutom svårt att ha 

struktur och rutiner i livet vilket i sin tur gör det svårt att inneha en jämn fördelning av 

aktivitetsområdena; arbete, fritid, hem och familjeaktiviteter.  

 

De deltagare som inte försökt få kontroll över sin ADHD upplevde att diagnosen ofta var ett 

hinder för deras vardagliga aktiviteter. Detta är en faktor av stor betydelse eftersom det kan 

leda till att personer undviker att hamna i stressiga situationer. Det kan vara positivt att 
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undvika situationer man finner stressiga men det kan också leda till en rädsla för att få 

kontroll över sitt handikapp. Flera av deltagarna hade fått stöd från arbetsterapeut för att 

underlätta sin hantering av vardagen. Det har handlat om hjälpmedel och strategier för att 

hantera stressfyllda situationer. Gutman et al. (2005) tar upp vikten av att kunna hantera 

stressfyllda situationer för att få en fungerande vardag. 

 

Diagnosen ADHD kan enligt deltagarna ses som något positivt då de upplever en drivkraft i 

utförandet av aktiviteter som intresserar dem. Det som driver dem då är en känsla av 

engagemang, intresse för en aktivitet och när den känslan infinner sig blir aktiviteten ofta 

fullföljd från start till mål. Personen får därmed känna tillfredställelse av att ha slutför något. 

Detta är något som går hand i hand med Kielhofners (2012) tankar om görandet och vad som 

driver oss framåt. 

 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med studien var att beskriva erfarenheter vuxna personer med diagnosen 

ADHD har av aktivitetsbalans i sin vardag valde författaren att utföra en kvalitativ 

intervjustudie. En fördel med enskilda intervjuer är det faktum att deltagarna kan öppna upp 

sig och diskutera frågor fritt. Vid analysen arbetade författaren utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är syftet med den kvalitativa 

innehållsanalysen främst att se likheter och skillnader som finns i det transkriberade 

materialet utan att generalisera. Då författaren i studien arbetade ensam fanns en risk att 

analysens kvalitet påverkats. För att säkerställa kvaliteten samt att stärka studiens 

tillförlitlighet pågick en diskussion mellan författaren och handledaren. 

 

Författaren var medveten om det kunde bli svårt få svar på förfrågan via Attentions 

internetforum då medlemmarna inte använde forumet frekvent. Författaren reflekterade 

författaren kring varför intresset att delta i studien var lågt efter ca tre veckor. Beslut togs då 

istället att intervjupersoner skulle hittas i författarens omgivning utifrån vad Trost (2010) 

kallar bekvämlighetsprincipen. Författaren hade ingen relation med intervjupersonen, således 

kan öppenheten i intervjusituationerna påverkats positivt. Genom att använda detta urval gavs 

förutsättningar för att genomföra studien på ett effektivt sätt. Det resulterade i sju intervjuer 

där mängden data samt relevansen i data var tillfredställande. Deltagarna var mellan 20-30 år 
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och det var fyra män samt tre kvinnor som deltog i studien lägger en god grund för  studiens 

överförbarhet.  

Konklusion 

Studien resulterade i kunskap om vad vuxna personer med diagnosen ADHD har för 

erfarenheter av aktivitetsbalans i sin vardag. Att inneha aktivitetsbalans innebär att ha balans 

mellan olika aktivetstyper som en person utför i sin vardag.  Det framgick utifrån resultatet att 

i kombination med att vara medveten om sin hälsa, ha rutiner över dygnsrytmen samt 

strategier för att underlätta vardagen är till stor hjälp för personer med ADHD. Erfarenheten 

deltagarna har av ADHD och de strategier som de av egna erfarenheter har kommit fram till 

kan användas som med fördel i de aktiviteter de väljer att vara delaktiga i. Flera av deltagarna 

är i behov av att arbeta utifrån scheman och almanackor för att kunna få en balans inom 

aktivitetsområdena arbete, fritid, sömn/vila och dagliga aktiviteter. Fysiskträning som strategi 

visade sig ha betydelse för att ökad impulsivitetskontroll och underlättade insomnandet vid 

sömn/vila. Om personer med ADHD är medvetna om hinder och resurser med diagnosen kan 

de hantera aktiviteter i det dagliga livet och slutligen uppnå en aktivitetsbalans som de är 

nöjda med. 

Slutligen föreslår författaren i studien fortsatt forskning genom en kvantitativ studie där en 

bild av hur vuxna personer med diagnosen ADHD aktivitetsbalans ser ut i en större 

population.  
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Bilaga 1 -Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor: 
 

 

1. Hur gammal är du? 

 

 

2. Har du genomfört gymnasieutbildning och/eller universitetsstudier? I så fall vad?  

 

 

3. Har du någon haft och eller har någon anställning? I så fall vad?  

 

 

Huvudfrågor  
 

 

Berätta om hur din boendesituation ut  

 

 

Berätta vad du sysselsätter dig med under dagarna  

 

 

Berätta hur din fördelning av sömn, vila och aktiviteter i vardagen kan se ut 

 

 

Vad anser du kan påverka möjligheterna till att ha balans i vardagen?  

 

 

Berätta om någon händelse/situation som du upplever påverkat dina möjligheter till att  

uppleva balans i din vardag.  

 

 

Vad anser du att obalans i vardagen kan leda till?  

 

 

Innan vi avslutar är det något mer du vill tillägga om hur du ser på balans i vardagen? 
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Bilaga 2 -Missivbrev  

 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsstudie  
Inom arbetsterapi är kunskapen om aktivitetsbalans ett viktigt område då man talar om 

struktur och välbefinnande i vardagen. Hos personer med ADHD är denna kunskap än mer 

viktig då svårigheter med planering och koncentration ofta är ett vanligt problem. 

Erfarenheter av vad vuxna med ADHD har om balans i vardagen är bristfällig.  

 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter vuxna personer med diagnosen ADHD har av 

aktivitetsbalans i sin vardag.  

 

Vi vill intervjua dig som är mellan 18-30 år och har ADHD. Intervjuerna kommer att vara 

mellan 20-30 minuter, tid och plats gör vi upp tillsammans. Under intervjun är vi intresserade 

av din erfarenhet om din aktivitetsbalans i vardagen.  

Deltagandet är frivilligt och det insamlade materialet ska behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att ingen personlig information kommer kunna urskiljas i studien.  

Är du intresserad av att delta? Tveka inte med att höra av dig.  

 

Vi som kommer att genomföra studien är arbetsterapeutstudenter på Luleå tekniska 

universitet. Studien är ett examensarbete och kommer att publiceras på Luleå tekniska 

universitets hemsida (www.ltu.se).  
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