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 SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för vuxna med 

ADHD med fokus på verksamma strategier. Åtta halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 

arbetsterapeuter verksamma inom öppenvårdspsykiatrin. Intervjuer analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier : Synliggöra behovet av förändring. Att 

tillsammans med klienten skapa en fungerande vardag med tillhörande underkategorier strategier för 

att skapa struktur i aktivitet övertid, skapa strategier för enskilda aktiviteter, strategier för sömn och 

sömnvanor. Den tredje kategorin var Förändringar i livet kräver nya insatser samt den fjärde 

huvudkategorin Samverkan med anhörig och boendestödjare var en viktig strategi. Resultatet visade 

att arbetsterapeuterna lägger stor vikt på att utveckla en bra relation med sina klienter, samt att se 

klienten i den situation hen befinner sig och ha ett klientcentrerat arbetssätt med fokus på 

meningsfulla aktiviteter. Resultatet visade att förändringar i klientens liv ofta kunde resultera i att 

klienterna förlorade sina strategier eller inte anpassade sig till den nya situationen. Arbetsterapeuterna 

i denna studie stödjer klienterna att hitta egna strategier som är fungerande för just de för att klara sina 

aktiviteter på ett mer strukturerad sätt för att få en fungerande vardag. 

 

 

 

Nyckelord: ADHD, verksamma strategier, arbetsterapeuter, aktivitet, arbetsterapi och 

ADHD. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The aim of this study was to describe occupational therapists experiences of intervention for 

adults with the diagnose ADHD with focus on efficient strategies. Eight semi-structured 

interviews were conducted with occupational therapists working in outpatient psychiatry. The 

interviews were analyzed according to qualitative content analysis. The analysis resulted in 

four main categories: Highlighting the need for change. Together with the client to create a 

functioning everyday with associated subcategories: strategies to structure their activity 

overtime, creating strategies for individual activities, strategies for sleep and sleep habits. 

The third main category was The changes in life requires new initiatives and the fourth main 

category was Collaboration with relatives and housing support is an important strategy. The 

results showed that occupational therapists places great importance on developing a good 

relationship with their clients, and to ensure the client in the situation he is in and having a 

client-centered approach focused on meaningful activities. The client's difficulties in creating 

structure affects much all areas of activity in their everyday lives. The results also showed that 

changes in the client's life could often result in clients losing their strategies or not adapted to 

the new situation. Occupational therapists' in this study supports clients in finding strategies 

that are effective precisely because they manage their activities and commitment in a more 

structured way to get a functioning living. 

 

 

Keywords: ADHD, functioning strategies, occupational therapists, activities, occupational 

therapy and ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förord 

”Om jag vill lyckas med att föra 

en människa mot ett bestämt 
mål, måste jag först finna henne 

Där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig 

själv när hon tror att hon kan 

Hjälpa andra. För att hjälpa 

någon måste jag visserligen 

förstå mer även vad hon gör, 
men först och främst förstå det 
hon förstår, om jag inte kan det, 
hjälper det inte att jag kan och 

Vet mer.” 
 

Søren Kierkegaards, 1859 
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Introduktion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av verksamma 

strategier för vuxna med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ). Anledning till att 

författarna har valt att undersöka just detta är att författarna båda har stort intresse för 

diagnosen ADHD. Enligt Sylvan och Håkansson (2011) har diagnosen ADHD ökat drastiskt 

på senare tid, vilket kan vara ett resultat av bättre resurser som lett till att det är möjligt att 

uppmärksamma symptomen i tid och därmed kan fastställa en diagnos. Detta i sin tur leder 

till en större efterfrågan på arbetsterapeutiska resurser. 

Författarna valde att fokusera på arbetsterapeuters erfarenheter med fokus på verksamma 

strategier för vuxna med ADHD. Författarna har under denna studie uppmärksammat att det 

endast fanns ett fåtal gjorda studier om arbetsterapi för vuxna med ADHD. Författarna 

saknade litteratur och studier som berörde arbetsterapeutens område i arbete med vuxna med 

ADHD, vilket ledde till att vårt intresse växte ännu mer för att undersöka detta ämne. 

 

Bakgrund 

Symtomen vid ADHD är en varierande kombination av ouppmärksamhet, överaktivitet och 

impulsivitet. Personer med uppmärksamhetsstörning har även inlärningssvårigheter, glömska, 

dagdrömmeri och svårt att organisera samt slutföra aktiviteter. Överaktivitet kan visas som 

att personen inte kan sitta still samt impulsivitet att personen har svårt att vänta på sin tur och 

kan te sig störande i gruppaktiviteter, symtomen kan ta sig olika uttryck övertid (Adamou at 

al., 2013; Godman; 2007; Lindstedt & Carlsson 2013; Ottosson & Ottosson 2007; Weiss at 

al., 2002). När svårigheterna blir omfattande så att både personen och dennes omgivning 

påverkas t.ex. när det gäller att sköta sina hemsysslor eller utföra sitt arbete på ett accepterat 

sätt föreligger ett funktionshinder (Brar, 2011; Socialstyrelsen, 2002).  

 

Enligt Thernlund (2013) innebär diagnosen i de flesta fall att personen får en förklaring till 

sina svårigheter. Salmeron (2009) och Goodman (2007) beskriver att många svårigheter 

skulle kunna undvikas om diagnosen ADHD hade ställas tidigare. Problem som 

familjekonflikter, drogberoende, utanförskap, uteblivna högre studier och 

aktivitetssvårigheter senare i livet kan undvikas genom att klienten får stöd och även bättre 

förståelse och hjälp från omgivningen. Det är inte alltid som klienten upplever det som 

lättnad att få en diagnos, då det kan innebära att klienten känner sig stigmatiserad och 

stämplad eller känner sig mobbad. En fördel med diagnosteringen är att det finns mediciner 

som kan vara effektiv mot samtliga symtom som kan kombineras med rehabiliterande 
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insatser. Klienten har inte någon större nytta av diagnosen om stödet uteblir eller om 

behandlingsmöjligheterna är svår tillgängliga (Therlund, 2013) 

 

 

Aktivitetsproblem 

 

ADHD kan ge olika konsekvenser i aktivitet. En del klienter med ADHD kan tendera att vara 

passiva samt ha problem med att påbörja, planera, ordna och organisera dagliga aktiviteter. 

Andra klienter med ADHD kan beskrivas som, idérika, entusiastiska och viljestarka, med 

stor förmåga till hyperfokusering. Klienter med diagnosen ADHD har många gånger behov 

av att få känsla av samhörighet och engagemang. Det tolkas som att det är enklare att arbeta 

med andra än på egen hand på grund av att klienterna blir mer inspirerad till att utföra mer 

ansträngande uppgifter när de har någon annan med sig (Adamou at al., 2013; Brar, 2011; 

Hellström, 2006).   

Hellström (2006) och Brar (2011)  beskriver att klienter med ADHD ofta har svårigheter med 

att hålla ordning på sina saker både hemma och på jobbet. Det kan leda till att de skäms och 

därför undviker att bjuda hem andra. Vidare beskriver de att klienter med ADHD ofta saknar 

framförhållning samt har lätt att skjuta upp aktiviteter. De styrs många gånger av det som är 

mest tydlig istället för det som är viktigt att få vardagen att fungera. Det kan vara svårt att 

själv kunna skapa rutiner i vardagen för exempelvis morgon-, arbets-, måltids- rutiner samt 

hantering av ekonomi. Enligt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010), Mullen, 

Champagne, Krishnamurty, Dickson och Gao (2008) samt Klockars (2011) har klienter med 

ADHD ofta problem med sömn och insomning då kan de ha svårt att koppla bort händelser 

som skett under dagen eller upplever oro. Detta leder till att de känner sig trött och orkeslös 

under dagen som påverkar deras prestationsförmåga. Situationen kan bli ohållbar för dem 

som vänder på dygnet. 

 

Ek och Isaksson (2013) beskriver att det är viktigt att aktiviteter känns meningsfulla för 

vuxna med diagnosen ADHD för att de ska bli motiverad till att delta i aktiviteter. Det är 

individuellt vilka aktiviteter varje klient är intresserad av att utföra. Klienter med diagnosen 

ADHD upplever många gånger hushållssysslor som jobbiga och tidskrävande men även 

andra aktiviteter som kräver högkoncentration som t.ex. läsning in för en tentamen kan 

upplevas som påfrestande. Enligt Thernlund (2013) och Brar (2011) är det viktigt vid en 
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utredning att identifiera sådant som utgörs som styrkor hos klienter med ADHD och därmed 

använda dessa kunskaper vid kompensation av svagheter och svårigheter. 

 

Arbetsterapi vid ADHD 

Arbetsterapi handlar om att kunna möjliggöra för klienter att engagera sig i viktiga och 

meningsfulla aktiviteter i sin vardag som bidra till hälsa och välbefinnande. Aktiviteter 

handlar om det som klienten använder sin tid till t.ex. familjeliv, arbete och att ta hand om sig 

själv. Arbetsterapeuten har en viktig roll när det gäller interventioner för klienter med ADHD 

då klienterna har svårigheter med att genomföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuter är en av 

de yrkeskategorier som utvecklar och erbjuder interventioner för klienter med ADHD 

beroende på vilka aktivitetsproblem som föreligger hos varje klient (Blesedell Crepeau, Boyt 

Schell & Cohn, 2009). 

 

Enligt Kielhofner (2012) skall arbetsterapeuten arbeta utifrån klientens egna förmågor och 

prioriteringar vid förändringar i aktivitet för att klienten ska få en mer fungerande vardag. För 

arbetsterapeuter är begreppet aktivitet centralt, och det beskrivs på många olika sätt inom 

arbetsterapi. För att arbetsterapeuter ska kunna erbjuda de mest effektiva interventionerna är 

det viktigt att de håller sig informerade om vilka interventioner som har positiv evidens. 

Beroende på klientens prioriteringar kan arbetsterapeuterna välja att lägga fokus på olika 

aktivitetsproblem (Adamou at al., 2013, Ek & Isaksson, 2013; Sharon at al., 2008;). 

Arbetsterapeutens roll är att t.ex. kartlägga behov, stödja klienten att hitta nya rutiner, 

strategier, anpassa hemmiljön och/ eller prova ut och förskriva hjälpmedel. Arbetsterapeuten 

kan även förskriva eller informera om tekniska hjälpmedel som kan underlätta att komma 

ihåg viktiga saker och/ eller hjälpmedel för att passa tider. (Lindstedt & Carlsson, 2013). 

 

Strategier som arbetsterapeuterna kan ta stöd av enligt Kielhofner (2012) är bekräfta, 

identifiera, ge återkoppling, ge råd och/eller informera, förhandla, strukturera, guida, 

uppmuntra och ge fysiskt stöd. Strategierna är arbetsterapeutiska åtgärder som påverkar 

klientens görande, kännande och tänkandet för att uppnå den önskade förändringen i aktivitet. 

Arbetsterapeuten i sitt arbete med klienter med diagnosen ADHD överväger strategierna och 

modifierar de efter klienternas behov. Kielhofner (2012) beskriver vidare att den 

arbetsterapeutiska åtgärden syftar till att klienterna utvecklar nya personliga strategier och 

förmågor t.ex. att hitta nya roller och att lära in nya vanor. Arbetsterapeuternas strategier är 

t.ex. att bekräfta klientens egna resurser och förmedla respekt samt visa intresse för klientens 
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känslor, och tankar upplevelser. Arbetsterapeuten lyssnar först observant på klientens 

upplevelser innan dessa bekräftas. Genom uppmuntran gör arbetsterapeuterna det möjligt att 

klienter att ta reda på nya situationer och att vilja ta risker samt att vidmakthålla sina 

ansträngningar även om det upplevs påfrestande.  

 

Arbetsterapeuterna använder sig av OTIPM (Occupational therapy intervention process 

model) som är en modell inom arbetsterapi för att ge struktur i det praktiska arbetet med 

klienterna. När arbetsterapeuterna väljer att arbeta utifrån OTIPM har de möjligheter till att 

arbeta utifrån ett top- down perspektiv. Detta innebär att arbetsterapeuten inleder sitt arbete 

med att införskaffa en bred bild av vem klienten är. Vilka behov och önskemål klienten har 

och därefter övergår arbetsterapeuten till att observera klienten i de aktiviteter som klienten 

skattat vara problematiska. Detta top- down perspektiv anses främja ett klientcentrerat 

arbetssätt och grundar sig i kvaliteten på klientens aktivitetsutföranden och inte på diagnosen 

(Fisher, 2009). OTIPM har fyra övergripande strategier, modell för kompensation, modell för 

aktivitetsträning, modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner samt 

pedagogiska modellen.  

 

Arbetsterapeuten kan även hjälpa klienten att träna på prioriterade aktiviteter samt planera och 

därefter upprätta ett schema för sina aktiviteter, klienten får då hjälp med att upprätthålla en 

medvetenhet om tiden som en aktivitet tar. Hjälpmedel som kan vara behjälpliga är t.ex. 

elektroniska påminnelser, klockor som är programmerade för att varna klienterna för start och 

sluttider på schemalagda aktiviteter. Hjälpmedlen kan även hjälpa klienter att bli mer 

medveten om tiden och hålla sig mer fokuserad på den aktivitet de utför (Eklund, Gunnarsson 

& Leufstadius, 2010). Ett hjälpmedel som är rätt utprovat möter klientens behov samt ger 

klienten utökat självständighet och kontroll över sin situation. Klienten får då möjligheter att 

utföra det som är viktigt, som att passa tider och få en bättre struktur över sin vardag. 

Arbetsterapeutens roll är viktigt när det gäller att motivera klienten till engagemang i olika 

dagliga aktiviteter genom att tillsammans med klienten hitta de bästa lösningarna och 

strategierna för att vardagen ska fungera. Utöver hjälpmedel behöver en del kliententer stöd 

av personligt ombud, boendestödjare eller personlig assistent som kan vara till stor hjälp för 

att få struktur i vardagen (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010). 
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Problemformulering/syfte 

Det finns mycket litteratur och forskning i allmänhet som handlar om att leva med ADHD 

men ett fåtal som just beskriver arbetsterapeutiska strategier för klientgruppen. I de studier 

och litteratur som författarna har fått tag på beskrivs inte heller vilka strategier som är 

användbara att ta stöd av just när det gäller att arbeta med klienter med ADHD. Därför är 

syftet att genom denna studie beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för 

vuxna med ADHD med fokus på verksamma strategier. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ intervjustudie (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) valdes med syftet att fånga 

arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för vuxna med ADHD med fokus på 

verksamma strategier. Författarna ansåg att kvalitativ intervjustudie var lämplig utifrån 

studiens syfte eftersom kvalitativa metoder ger en mer beskrivande data och riktar till att 

skapa en djupare förståelse för människors erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Undersökningsgrupp och urval  

För att samla arbetsterapeuter till studien kontaktades tjugo verksamhetschefer inom 

öppenvårdpsykiatrin. Den första kontakten skedde via e-post där studiens syfte och upplägg 

beskrevs, det bifogades ett missivbrev i e-posten (bilaga 1) till verksamhetscheferna. I e-

posten ombads verksamhetscheferna att vidarebefordra missivbrevet och förfrågan om 

deltagande i studien till arbetsterapeuter som mötte inklusionskriteriet. Åtta arbetsterapeuter 

som önskade delta i studien svarade via e-post till författarna samt åtta arbetsterapeuter 

som tackade nej på grund av tidsbrist, fyra arbetsterapeuter svarade inte. Tillsammans med 

deltagarna bestämdes tid för telefonintervjun. 

Deltagarantalet i studien var åtta yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter. Ett 

ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) skedde utifrån inklusionskriteriet av att ha arbetat med 

klienter med ADHD i minst ett år. Syftet med urvalskriteriet var att öka säkerheten om 

tillräckliga erfarenheter för att vara adekvata för studien. Sammanlagt åtta legitimerade 

arbetsterapeuter anställda inom öppenvårdpsykiatrin i olika kommuner inom Sverige deltog i 

studien. Medianen för arbetsterapeuternas arbetslivserfarenhet var åtta år. En manlig 

arbetsterapeut samt sju kvinnliga arbetsterapeuter deltog i studien. 
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Datainsamling                                                                                      

Författarna valde att använda sig av intervjuguide (bilaga 2) vilket rekommenderas i 

kvalitativa intervjuer (Hartman, 2004). Intervjuguiden bestod av tre övergripande 

halvstrukturerade frågor relaterad till studiens syfte. Både författarna deltog i samtliga 

telefonintervjuer men tog huvudansvaret för fyra intervjuer var. Varje intervju varade mellan 

30-50 minuter. 

Analys av data 

Det insamlade materialet bearbetades och analyserade med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ innehållsanalys ansågs vara lämpligt för studien 

eftersom insamlad data analyseras stegvis för att förstå innehållet av arbetsterapeuters 

erfarenheter. Författarna började analysen med att skapa förståelse och helhetsbild av det 

insamlade materialet som lästes igenom flera gånger (Grankär & Höglund, 2012). 

Inledningsvis delades texten i meningsenheter, meningsenheterna kondenserades för att skapa 

koder, underkategorier samt kategorier (se tabell). Författarna kondenserade 

meningsenheterna var för sig och senare jämförde skillnader och likheter hos varandras 

tolkning om materialet där inga väsentliga skillnader i kodningen identifierades. Koderna 

sorterades in i tolv underkategorier. Utifrån underkategoriernas innehåll samt åsiktsbyte 

mellan författarna och handledaren bildades fyra huvudkategorier. Under andra kategorin i 

resultatet bildades tre underkategorier. Data från intervjuerna presenteras i resultatet som 

belysas med citat. 

Tabell 1: Exempel på kod, underkategori och kategori från analys av data 

Kod Underkategori Kategori 
... medvetenhet om sin 

egen kapacitet och vad 

man klarar i sin vardag ... 

 

 

Synliggöra behovet av förändring i 

aktivitet 

 

... tillsammans med 

klienten hitta fungerande 

lösningar som kan tänkas 

fungera ... 

 

Skapa strategier för enskilda aktiviteter 

 

Att tillsammans med klienten skapa 

en fungerande vardag 

 

 

 

 

Strategier för att skapa struktur i aktivitet över tid 

Skapa strategier för sömn och sömnvanor 

... förutsättningarna 

ändras varefter det händer 

saker i omgivningen ... 

  

Förändringar i livet kräver nya 

insatser 

... att ta hjälp av familjen 

och kanske någon 

boendestödjare som kan 

stödja klienten .... 

 

Samverkan med anhöriga och 

boendestödjare en viktig strategi 
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Forskningsetiska aspekter 

I denna studie tog författarna kontakt med arbetsterapeuter som arbetade med personer med 

ADHD. Deltagarna fick information om innebörden att delta i studien. Deltagarna 

försäkrades att personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Konfidentialitet i forskning 

innebär att privata data som identifierar deltagarna i en undersökning inte kommer att 

avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en risk vara 

att önskan om intervju kan ta viktigt tid av verksamma arbetsterapeuter samt det kan 

upplevas obekvämt i intervjusituationen. Författarna ansåg att nyttan med studien övervägde 

riskerna.  

Deltagandet i studien var frivilligt och arbetsterapeuterna hade rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan. Enligt Olsson och Sörensen (2011) konfidentialitet innebär att data som 

deltagarna lämnar, inte kommer att kunna spåras till en speciell person eller situation i 

studien. Författarna försäkrade arbetsterapeuterna försiktighet och konfidentiellt samt att det 

insamlade materialet enbart skulle användas i studiens syfte. Författarna ville med denna 

studie bidra till arbetsterapins utveckling genom att skapa en förståelse för arbetsterapeuters 

erfarenhet kring verksamma strategier för vuxna med diagnosen ADHD. Nyttan av den 

kunskap som framkom i resultatet var tänkt att bidra till rehabilitering av klienter med 

ADHD.    

  

Resultat 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier samt tre underkategorier: Synliggöra behovet av 

förändring i aktivitet, Att tillsammans med klienten skapa en fungerande vardag med 

underkategorierna skapa strategier för enskilda aktiviteter, Strategier för att skapa struktur i 

aktivitet över tid, strategier för sömn och sömnvanor. Den tredje huvudkategorin 

var Förändringar i livet kräver nya insatser samt den fjärde huvudkategorin Samverkan med 

anhörig och boendestödjare är en viktig strategi. 

 

Synliggöra behovet av förändring i aktivitet 

I studien framkom att en viktig strategi var att arbetsterapeuterna lägger stor vikt på att 

etablera en god relation med sina klienter. Detta är viktigt för att kunna lägga en grund för att 

samtala om behov av förändring i aktivitet. Arbetsterapeuterna uppgav att det är 

betydelsefullt att utgå ifrån den situation klienten befinner sig i och att ha ett klientcentrerat 

arbetssätt med fokus på meningsfulla aktiviteter för klienten. Ett gemensamt mål för 
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arbetsterapeuterna i studien var att utveckla denna relation genom att ha dialog med sina 

klienter för att komma i samsyn. Arbetsterapeuterna berättar om vikten att ge sina klienter 

insikt i sina problem och acceptera att dessa finns. Det finns många bra sätt att övervinna sina 

begränsningar och att det finns möjlighet att få hjälp med. Ibland måste arbetsterapeuterna 

börja arbeta med att skapa motivation hos sina klienter. Enligt arbetsterapeuternas 

erfarenheter har klienternas motivation sänkts vilket kan bero på tidigare misslyckanden. 

Detta kan ha orsakat känslan av misslyckanden som i sin tur ha påverkat klientens 

motivation. Arbetsterapeuterna använder sig av motiverande samtal (MI) för att höja 

klienternas motivation. MI är en samtalsmetod som används bl.a. i rådgivnings syfte. Att 

arbeta visuellt är också en strategi som arbetsterapeuterna använder sig av för att 

medvetandegöra klienterna. Arbetsterapeuten ber klienten att t.ex. göra en planskiss över sin 

hall/rum/lägenhet för att visualisera hur problemen kan se ut och på vilket sätt dessa upplevs 

som problem i klientens vardag. 

 

Att tillsammans med klienten skapa en fungerande vardag 

Arbetsterapeuterna beskriver att skapa struktur för en fungerande vardag är en viktig strategi i 

arbetet med klienter med ADHD. I arbete med att skapa struktur är det även viktigt att utgå 

från klientens önskemål och syn på vad som är struktur för dem, för att kunna synliggöra och 

medvetandegöra förändringen i klienternas vardag. Det som enligt arbetsterapeuterna var mest 

utmanande var att inte utgå från förutfattade antagande kring hur struktur kunde se ut. De 

olika problemområden och verksamma strategierna i denna kategori beskrivs i tre 

underkategorier. Klienternas svårigheter med att skapa struktur påverkar i stort alla 

aktivitetsområden i klientens vardag. Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter handlar det 

mycket om att hjälpa klienterna att hitta strategier som skapar en fungerande vardag för 

klienten.  Detta beskrevs av en arbetsterapeut i citatet nedan: 

 

“...Det som är svårast för många patienter med diagnosen ADHD är att hitta vägen till en 

fungerande vardag och det är den stora utmaningen för mig som arbetsterapeut och även för 

patientgruppen är att hjälpa de med fungerande strategierna till att hitta vägen och att de 

ska tro på sig själva…” 

 

Skapa strategier för enskilda aktiviteter 

Arbetsterapeuterna uppmuntrar sina klienter i att träna upp sitt minne genom att stödja dem 

att skapa struktur i sina aktiviteter. För att stegvis implementera dessa förändringar i sin 
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vardag behövs regelbundet träning i aktiviteter som upplevs problematiska. Vilket också kan 

fungera som en strategi för klienter som har problem med att fullfölja och slutföra sina 

påbörjade aktiviteter samtidigt som de tränar minnet genom upprepning och planering. En 

verksam strategi för klienter som har problem med tidsuppfattning är att de tillsammans med 

arbetsterapeuten skriver en lapp som t.ex. visar olika moment vid duschning. Att använda sig 

av en timstock i duschen är ett komplement för strategin. Genom denna strategi bryts 

aktiviteten ner i små detaljer som ska följas samt förtydligar hur denna aktivitet skall göras 

och hur lång tid den borde ta. 

 

Enligt arbetsterapeuterna är en verksam strategi för klienter som ägnar en stor del av sin tid åt 

att leta efter sina saker är t.ex. märka lådor och hyllor med bild eller namn där olika saker 

skall ligga för att enklare komma ihåg var dessa ska placeras. Sådana enkla lösningar kan ha 

stor betydelse för en klient som har svårt att organisera sina viktiga papper. Det som också 

lyftes fram bland arbetsterapeuterna var att en del klienter hade svårt att komma ihåg att äta 

sina måltider eller inte prioriterade att ägna tid åt detta. En verksam strategi har då varit att 

klienterna fått hjälp med måltidsplaneringen och en veckomatsedel. Arbetsterapeuten 

tillsammans med klienten upprättade t.ex. sju veckomatsedlar som klienten sedan fick välja i 

ett rullande matschema. En av arbetsterapeuterna beskriver detta i citatet nedan; 

 

“... Vi kanske kommer på någonting enkelt och bra, kanske skriver ett påminnelseord på 

papper eller på något och sätter det på ytterdörren... kanske det räcker, eller tillsamman 

kommer vi på något bra knep beroende på problemet...”. 

 

I studien framkom strategier för klienter inom olika arbetsplatser som har problem med att de 

får många oplanerade besök och som behöver snabbt komma med svar och åtgärder. Dessa 

strategier kan enligt arbetsterapeuternas erfarenheter vara att klienten ska stänga dörren till 

sitt arbetsrum och skärma av. Ibland inte minst de tillfällen denne utför ärenden som kräver 

mycket koncentration. En annan verksam strategi var att skriva en lapp och sätta på sin 

arbetsdörr om vilka tider man kan komma på dropp in eller att kunderna ska boka tider i 

förväg inför sina besök. På detta sätt kan klienten förbereda sig för sina besök och undvika att 

avbrytas i sitt arbete samt känna sig nöjd med sina insatser. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver klienter med ADHD ofta upplevs vara idérika och ambitiösa 

som satsar stort. Klienterna tycker om att ha arbeten som kräver styrka, kraft och fixar saker 
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och där med ägnar mycket av sin tid och energi för sina projekt. Där kan ibland klienterna 

behöva ha hjälp med att begränsas genom att t.ex. en kollega påminner om att det är dags att 

avsluta arbetet för dagen. En strategi är att klienten bestämmer sig i förväg för hur lång tid 

som skall ägnas åt varje aktivitet t.ex. genom t.ex. dagsschema eller veckoschema. Med hjälp 

av denna strategi får klienten lagom med energi till sina meningsfulla aktiviteter och har goda 

möjligheter att ha lagom med energi och ork för att utföra de aktiviteter som är planerade att 

utföras under sin vardag. Klienten kan t.ex. ha stor förmåga/ resurs att hålla i stora uppdrag 

och möten samt komma med mycket bra idéer. Däremot kan denne ha svårt att organisera, 

sammanfatta, skriva ner dessa uppgifter på papper eller att minnas det som har diskuterats 

under möten. En strategi som enligt arbetsterapeuterna har visat sig vara fungerande vid 

sådana situationer är att ta hjälp av en sekreterare som kan hjälpa klienten med att anteckna, 

sekreteraren kan t.ex. gå igenom viktiga punkter som diskuterades under mötet. 

 

Strategier för att skapa struktur i aktivitet över tid   

Arbetsterapeuterna upplyser om att graden av behov av medvetandegöra problemen hos 

klienten kan variera. Det är viktigt att ta reda på klientens förmåga att ta in och bearbeta 

information och kunna se behovet av kompensation genom att använda hjälpmedel. En 

fungerande strategi i arbetsterapeuternas arbete var att genom diskussion med klienterna 

komma fram till vilka strategier skulle vara fungerande för det angelägna problemet. 

Arbetsterapeuterna diskuterar tillsammans med klienterna om olika lösningar och kommer 

fram till olika strategier som visar sig vara fungerande. Dessa strategier kan t.ex. vara små 

justeringar som skapar stora förändringar i klientens liv och de meningsfulla aktiviteterna för 

den enskilde klienten. En klient som har problem med att komma ihåg att äta frukost på 

morgonen kan t.ex. duka fram sin frukost redan kvällen innan. Denna strategi fungerar som 

en påminnelse om att det är dags att äta frukost.   

 

Ett annat problem kan vara att aktiviteten inte utförs i rätt miljö t.ex. klienten äter sin/a 

måltider på språng mellan två platser, det kan vara så att klienten äter sin frukost i bilen eller 

på bussen. Detta handlar också om att strukturera och organisera sina aktiviteter och kan 

också underlättas med hjälp av dagsschema. Ibland arbetar arbetsterapeuterna med att 

exponera klienten för miljöer där de har svårt att besöka t.ex. en klient som har svårt för att 

vistas ute i samhället, åka buss eller tåg. Klienten tränas t.ex. i att komma ut i mataffären och 
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söka sina varor genom att filtrera intrycken i miljön för att hålla fokus på det som är tänkt och 

planerade att göra.  

 

När klientens egna resurser inte är tillräckligt kan arbetsterapeuten föreslå och träna in 

hjälpmedel som kan vara behjälpliga gällande planering, organisering och minne. Det är 

viktigt då att instruera och träna in klienterna om hur dessa hjälpmedel skall används för att 

få optimal hjälp. Arbetsterapeuterna arbetar med allt från papperskalender och 

pappersschema till att arbeta med kalenderprogram appar i mobiltelefon eller surfplattor vid 

arbete med klienter. Det som lyftes upp av arbetsterapeuterna var att klienternas egna 

mobiltelefoner användes mer och mer som ett hjälpmedel. Arbetsterapeuterna beskriver att en 

klient som har problem med minnet kan t.ex. ha det som vana att medha papper och penna. 

Genom denna strategi kan klienten anteckna huvudpunkterna på t.ex. ett möte för att senare 

kunna komma ihåg vad som har diskuterats fram under mötet. Det beskrivs i citatet nedan: 

 

“...Och många hjälpmedel hjälper också till att påminna... om att kunna ta sig iväg kanske 

till mig, eller påminner när det är dags att gå upp på morgonen eller när det är dags att göra 

sig i ordning när det är dags att gå t.ex. så att patienten ska komma i tid …” 

 

Arbetsterapeuterna i denna studie vill även poängtera att hjälpmedel är oftast utformade 

utifrån en frågeställning initialt och ibland otroligt nischade för en problematik om klienten 

inte har den exakta problematiken är hjälpmedlen inte tillräckligt användbara. 

Arbetsterapeuten instruerar klienten om hur denne bör lägga in påminnelser i sin hand dator 

t.ex. att ta sina mediciner, äta lunch, tandläkarbesök osv. Dessa hjälpmedel stödjer klienten 

med att få struktur i sin vardag och planera för sina aktiviteter samt utföra dessa. 

Arbetsterapeuterna beskriver också att gruppbehandling har varit en strategi som fungerat bra 

där fler klienter med diagnosen ADHD deltar för att tränar och diskutera olika färdigheter 

och strategier i vardagen. Klienterna delar med sig råd och tips på olika strategier som 

fungerat för dem. Det även är viktigt att fördela arbetet i sitt dagsschema och veckoschema 

samt att försöka ha lagom mycket att göra varje dag för att undvika att anstränga sig ena 

dagen och riskera att få energibrist och bli sjukskrivning nästa dag. Enligt arbetsterapeuternas 

erfarenheter är det viktigt att klienterna uppmuntras och guidas i att träna på att fördela sin 

energi även när det gäller aktivitet och vila och inte bara mellan aktiviteterna. Att 

åstadkomma denna balans är någonting som också kan tränas upp genom att skapa och 

strukturera sina rutiner för alla dygnets timmar. 
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Strategier för sömn och sömnvanor 

För den som har problem med sömn är en viktig strategi att klargöra vad som kan vara 

orsaken till sömn och insomningsproblematiken skrivs en sömndagbok av klienten, där 

klienten kartlägger hur denne sover. Tillsammans med sömndagbok erhåller klienten ett 

sömndokument som innehåller t.ex. det som är bra att tänka på inför en bra sömn, och det 

som bör undvikas den närmaste timmen innan klienten ska gå i säng. Det kan t.ex. vara 

datorer och tv-apparater i sovrummet som ska undvikas samt att inte dricka kaffe eller Coca 

Cola och inte äta sent på kvällen. Arbetsterapeuterna berättar även att klienten behöver varva 

ner innan sängläge genom att inte fastna vid datorspel eller liknande aktiviteter och detta mål 

kan nås t.ex. genom att göra ett dagsschema för sina aktiviteter där det tydliggörs vilken 

aktivitet och vilken tid det skall utföras. En arbetsterapeut beskrev detta i följande citat; 

 

“… klienten får göra sin egen tidsbeskrivning bakåt i tiden och konstaterar en del att jag 

faktiskt måste lägga mig tidigare och detta blir en beskrivning av kvällen. På det sättet 

arbetar jag utifrån tidslinje eller utifrån dygnsveckan hur man ska… “. 

 

I studien framkom en annan strategi för sömn och sömnvanor är tyngdtäcke, klienterna 

kommer till ro och får bättre nattsömn. Klienten får en mer fungerande vardag eftersom hen 

har kunnat sova några timmar på natten vilket påverkar vardagen. Arbetsterapeuterna 

beskriver att tyngdtäcke oftast fungerar i kombination med ovannämnda strategier för att 

kunna ge bästa effekten samt att det har visat en positiv effekt.  

 

Förändringar i livet kräver nya insatser 

En annan viktigt strategi som beskrevs av arbetsterapeuterna var att förändringar i klientens 

liv ofta kunde resultera i att klienterna förlorar sina strategier eller inte anpassade sina rutiner 

till den nya situationen. Det är då viktigt att se över rutiner samt hur de fungerat tidigare för 

att synliggöra för klienten vad förändringarna innebär och hur dessa ska bemötas. Dessa 

förändringar kan t.ex. vara att klienten har fått andra arbetsuppgifter, varit ledig eller 

sjukskriven en period eller att har fött barn. Arbetsterapeuterna beskriver att klienterna 

remiteras in så fort det sker en förändring i klientens liv för att göra en ny kartläggning över 

klientens situation och se över vilka strategier som kan vara verksamma. Arbetsterapeuterna 

menar att många klienter behöver stöd och behandlingar fortlöpande under sitt liv, detta är en 

livslång process som behöver justeras allt eftersom klientens livssituation förändras. 



18 
 

Arbetsterapeuterna beskriver vikten av kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar med 

klienterna för att kunna fånga förändringar i klienternas vardag. En arbetsterapeut beskriv 

detta i följande citat; 

 

“... vi fick göra om arbetet för att det hade skett en livsförändring i hennes liv och då vad hon 

tvungen att implementera detta i sitt nya liv även om det var samma rutiner … okey du hade 

den här morgonrutinen ska du återgå till den nu igen eller… så att det är mycket när det sker 

livsförändring så behöver man gå igenom de här strategierna igen…” 

 

Samverkan med anhöriga och boendestödjare är en viktig strategi 

Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter har samverkan med boendestödjare och anhöriga stor 

betydelse och är en viktig del i att implementera strategier. Arbetsterapeuten och klienten 

påbörjar en strategi tillsammans som ska följas i klientens vardag. Detta är ofta en utmaning 

för klienten att införa förändringar och nya rutiner i sin vardag och därför kan hen behöva 

stöd från anhörig eller en boendestödjare. Boendestödjare och anhöriga fungerar som 

arbetsterapeutens förlängda arm som stödjer klienten med att etablera och sedan upprätthålla 

strategierna. Detta samarbete är nödvändigt eftersom arbetsterapeuten inte har möjlighet att 

träffa sina klienter varje dag. En strategi för att skapa förståelse för klientens svårigheter är 

att involvera klienternas anhöriga i processen. Svårigheter som klienter upplever blir mer 

tagna på allvar t.ex. klienter som kan ha problem med att avsluta sina aktiviteter inte blir 

uppfattade som ointresserade eller lata av sina anhöriga och närmaste. En arbetsterapeut 

förklarade detta i citaten nedan; 

 

“… ibland måste vi rekommendera klienterna att ansöka om boendestöd i kommunpsykiatrin 

genom att personal ska komma hem till de för att stötta de i aktivitet det händer oftast då har 

jag ett samarbete med boendestödjaren om hur planen är…” 

 

“... när hon fick boendestöd då kunde de träna henne i aktiviteter och då började det hända 

grejer. Bara att sitta och prata med mig här på mottagningen blev för svårt för henne. När 

boendestödjare kom till henne tränades de aktiviteter hon hade svårt med och det blev bättre 

för henne...” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studien resulterade i fyra huvudkategorier samt tre underkategorier i en av kategorierna. I 

kategorin synliggöra behovet av förändring i aktivitet resonerade arbetsterapeuterna kring 

vikten av att kunna medvetandegöra klienten om sina resurser och begränsningar. Dessa är 

förutsättningar för att kunna vägleda klienten genom att tillsammans hitta strategier i dennes 

vardag. Klienternas insikt om sina begränsningar, resurser och motivation är av betydelse när 

det gäller att göra förändringar av olika slag i sin vardag. Enligt arbetsterapeuterna kan det 

ibland vara en utmaning att skapa insikt och motivation hos klienterna vilket styrks av både 

(Kielhofner, 2012) och (Fisher, 2009). Både Kielhofner (2012) och Fisher (2009) beskriver 

vikten av att arbeta klientcentrerad och att arbetsterapeuten ska bemöta klienten med respekt 

och möjliggöra ett gott samarbete. Resultatet visade också på vikten av att skapa en 

terapeutisk relation, tillit och förtroende från klienten. Detta stämmer bra med Kielhofner 

(2012)  som betonar de tankar om mänsklig aktivitet som kommer fram tydligt genom 

arbetsterapeuternas beskrivningar av sitt arbete med struktur i vardagen. 

Arbetsterapeuterna genom får dialog med sina klienter goda möjligheter att åstadkomma 

denna relation. Fisher (2009) lägger större vikt på att klienten själv är med och identifierar 

sina begränsningar och resurser i aktivitet för att kunna höja klientens motivation vilket inte 

diskuteras i samma på samma sätt av Kielhofner (2012). De strategier som arbetsterapeuterna 

i denna studie mest tar hjälp av ar modell för kompensation där arbetsterapeuten stödjer 

klienten med ADHD genom att t.ex. aktivitetsanpassning eller alternativa metoder av 

utförande. Arbetsterapeuten ger förslag på olika tekniska hjälpmedel och tränar in dessa med 

klienterna samt modifierar i den fysiska och sociala miljön. Detta innefattar även den 

pedagogiska modellen där genom gruppinformation och undervisning läggs fokus på 

diskussioner kring klienternas dagliga liv relaterad till aktiviteter. Genom denna strategi får 

klienterna möjlighet att diskutera tänkbara strategier (Fisher, 2009). 

 

I kategorin att tillsammans med klienten skapa en fungerande vardag beskriver 

arbetsterapeuterna sina erfarenheter i att leda klienterna mot målen genom att guida och 

stödja klienten i sina nya rutiner. En strategi som framkom i resultat var att struktur 

upplevdes som ett återkommande problem i vardagen för klientgruppen. Utan tydlig struktur 

under dagen kan klienten t.ex. vända på dygnet, glömma att äta osv. Resultatet visade att 

problemet t.ex. var att påbörja eller att avsluta aktiviteter som klienten på grund av sin 
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impulsivitet påbörjade aktiviteter men hade svårare att fullfölja dem. Vilket även har 

framkommit i tidigare studier av (Adamou at al., 2013, Godman; 2007; Lindstedt & Carlsson, 

2013; Ottosson & Ottosson 2007; Weiss at al., 2002;). Även tidsuppfattning var ett 

återkommande problemområde i arbetsterapeuternas resonemang kring arbetet med klienter 

med diagnosen ADHD. Arbetsterapeuterna använde sig av olika hjälpmedel vid 

interventionerna som till exempel almanacker, scheman och timstockar vilket styrks av en 

studie av Leufstadius och Argentzell (2010). En studie av Gutman et al. (2005) intygar att 

klienter med diagnosen ADHD som har svårigheter med tidsuppfattning kan med stöd från 

arbetsterapeuter få hjälp med att hantera problemen på ett bra sätt. Detta visar på att inom 

detta område kan hjälpmedel underlätta tidsuppfattningen och göra stor skillnad i klientens 

vardag samt möjliggöra för dem att delta i samhället. 

 

Ett återkommande aktivitetsområde som beskrevs i resultatet var klienter med ADHD har 

sömn och insomningsproblematik, detta stämmer överens med ett flertal studier av (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010; Klockars, 2011; Mullen, Champagne, Krishnamurty, 

Dickson & Gao, 2008). Tyngdtäcke visade sig vara behjälpliga vid sömnproblematik, där 

klienterna upplevde sig mer avslappnad, trygga och lunga när de använde tyngdtäcke. Vilket 

stämmer med det arbetsterapeuterna lyfte fram, att tyngdtäcken har visat sig vara effektiv.  

Det har även diskuterats att en del andra faktorer som är viktiga t.ex. vad klienterna äter och 

dricker eller vilka aktiviteter som utförs innan sängläge. Sömnen och insomning upplevs vara 

ett stort problem för klienter med ADHD därför anser författarna att detta är ett viktigt 

område som behöver uppmärksammas mer av arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna 

beskriver att det oftast kopplas in både kognitiva hjälpmedel och enkla strategier för att få en 

fungerande vardag. Klienterna får en presentation av de kognitiva hjälpmedel och sedan 

tränar arbetsterapeuten med klienten för att se om det kommer att fungera med det utprovade 

hjälpmedlet. Enligt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) får klienten utökat 

självständighet och kontroll över sin vardag om klienten fått rätt utprovat hjälpmedel. En 

annan strategi som resonerades av arbetsterapeuterna var hur energin påverkades hos klienter 

med ADHD vilket styrks i en studie av Ek och Isaksson (2013). Där diskuterades hur klienter 

behövde bli mer medvetna om att strukturera och fördela sina aktiviteter över 

dagen/veckodagarna för att kunna ha lagom med energi. En viktig aspekt som diskuterades 

av arbetsterapeuterna gällande miljö var att klienterna påverkades negativt av  

stimulirika miljöer där det blev en utmaning att sortera viktigt information.  
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En viktig aspekt som diskuterades av arbetsterapeuterna när det gäller miljö var att klienterna 

påverkades negativt av stimulirika miljöer där det blev som en utmaning att sortera viktigt. 

Arbetsterapeuternas strategi är att underlätta klientens vardag genom att medvetandegöra och 

hjälpa de att begränsa dessa stimuli. Detta styrks av en studie av Gutman och Szczepanski 

(2005) som beskriver i sin studie att klienter med diagnosen ADHD kan sakna insikt och 

medvetenhet om hur de blir påverkade av olika stimuli i miljön, så som ljus, ljud som bland 

annat kan påverka deras humör och förmågan att utföra aktiviteter. 

I den tredje kategorin Förändringar i livet kräver nya insatser berättar arbetsterapeuterna om 

hur förändringar i livet kan påverka klienternas vardagsrutiner samt diskuterar strategier som 

kan stödja klienten. I den fjärde kategorin samverkan med boendestödjare är en viktig strategi 

beskriver arbetsterapeuterna vikten av att samarbetet mellan arbetsterapeuten, anhöriga och 

boendestödjare. En ytterligare strategi var att involvera andra personer som klienten har som 

stöd i vardagen var en strategi som resonerades av arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna 

jobbade i nära samarbete med boendestödjare som kunde fortsätta arbetsterapeutens 

påbörjade jobb. De tränade klienten i olika boendemiljöer och vardagsaktiviteter för att 

klienten ska få möjlighet att implementera detta i sin vardag och träna på att bli självständigt. 

Detta överensstämmer med Brar (2011) och Leufstadieus (2010) att med hjälp av en 

stödjande anhöriga och personer i klientens omgivning får klienten en mer fungerande 

vardag. Genom förståelse, stödjande strategier kan klienter med diagnosen ADHD få en 

fungerande vardag. Vilket kan förhindra tillkommande svårigheter och kan leda till 

utveckling av klientens färdigheter och förmågor samt att lära klienten med diagnosen 

ADHD själv kunna hantera problemen i sin vardag. 
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Metoddiskussion 

 

Tidigare ansågs telefonintervjuer som en tvivelaktig forskningsmetod framför allt på grund av 

att det fanns en känsla av att telefonkontakter gav ett skevt urval samt att forskaren inte fick 

exakt data vilket kunde påverka tillförlitligheten i den verkliga informationen. Enligt Thomas 

och Pudron (1995) har det visat sig att forskaren har större möjligheter att nå många fler 

vuxna per telefon än vid platsintervjuer samt att människor är lika ärliga och uppriktiga vid 

telefonintervjuer som vid platsintervjuer. Enligt Denscombe (1998) telefonundersökningar är 

numera mycket vanliga i samhällsforskning just på grund av att telefonintervjuer är billigare 

och tidseffektivare än platsintervjuer. En annan fördel med telefonintervjuer är att författaren 

kan genomföra flera intervjuer utan att behöva resa runt landets alla områden och regioner.  

 

För att säkerställa forskningsresultatets kvalitet vid kvalitativa forskningsarbeten är det 

viktigt att vara tydlig med hur datamaterialet har samlats samt hur analysen har gått till 

(Lundman & Graneheim, 2012). Författarna ansåg att ha ökat tillförlitligheten genom att 

analysera intervjuerna var för sig därefter diskuterade och analyserade dessa tillsammans. 

Tillförlitligheten säkrades också av att handledaren granskade författarnas analysarbete. För 

att styrka tillförlitligheten i vår studie har vi tillsammans med vår handledare diskuterat det 

insamlade datamaterialet. För en tydligare innehållsanalys har författarna infogat en tabell 

samt i resultatet uppgivit citat. Författarna har framfört ett antal citat i resultatet för att öka 

giltigheten i denna studie (Lundman & Graneheim, 2012). Författarna valde att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer med följdfrågor som ansågs vara lämplig för studien då 

författarna kunde genom dessa följdfrågor fånga det unika i varje arbetsterapeuts erfarenhet. 

Följdfrågorna ställdes utifrån de svar vi fick av arbetsterapeuterna. Författarna hade avsett en 

timme för varje intervju vilket visade sig vara tillräckligt för att få den information som 

efterfrågades. För att minimera risken att deltagare och deras arbetsplatser skulle identifieras 

valde författarna att radera namn på platser och liknande, utifrån forskningsetiska skäl (Trots, 

2007). 

 

Författarna har även korrigerat citaten från talspråk till skriftspråk, utan att ändra innehållet i 

citaten (Trots, 2007). För att ge arbetsterapeuterna möjlighet att reflektera och dela med sig 

av sina erfarenheter skickades intervjufrågorna via e-post några dagar innan intervjun för att 

främja bättre kvalitet på intervjuerna. Författarna såg en fördel i urvalet med att 

arbetsterapeuterna var verksamma i geografiskt utspridda verksamheter i landet. Detta kan 
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antas att arbetsterapeuterna delade med sig en större bredd perspektiv och erfarenheter av 

interventioner för klienten med diagnosen ADHD än om de hade arbetat inom samma 

enheter. 
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SLUTSATS 

Slutsatser som kan dras från denna studie är bl.a. arbetsterapeuternas roll inte är tillräckligt 

belyst när det gäller interventioner och verksamma strategier riktade till vuxna klienter med 

ADHD. Denna ovetskap påverkar klienternas utförande av sina aktiviteter i överlag vilket kan 

undvikas av de arbetsterapeutiska strategierna. Fynden i denna studie är att klienterna behöver 

kontinuerlig kontakt med arbetsterapeuter för att kunna klara av sin vardag. Ett annat fynd i 

denna studie är att klienter med ADHD har behov av en livslång kontakt och stöd 

av arbetsterapeutiska insatser allt eftersom deras förutsättningar ändras. Därför tycker 

författarna att ytterligare forskning behövs för att belysa och evidensbasera arbetsterapeutiska 

interventioner för den här gruppen. Denna studie bidrar till att upptäcka en kunskapslucka 

som finns rörande verksamma strategier riktade mot struktur i klienten aktiviteter. Detta är 

viktigt för att arbetsterapeuter ska arbeta evidensbaserad med personer med ADHD. 

För denna patientgrupp så kommer fler arbetsterapeuter att få ökade resurser till att kunna 

arbeta med att underlätta vardagslivet för klienter med ADHD.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 Referenslista 

 

Adamou, M., Arif, M., Asherson, P., Aw T., Bolea, B., Coghill, D., Guðjónsson, G., Halmøy, 

A., Hodgkins, P., Müller, U., Pitts, M., Trakoli, A., Williams, N., Young, S. (2013). 

Occupational issues of adults with ADHD:// 

serch.proquest.com/docviwe/1364720073?accountid27917 

 

Blesedell Crepeau, E., Boyt Schell, B. A., & Cohn, E. S. (2009). Contemporary occupational 

therapy practice in the United States. In E. 

 

Brar, A. (2011). Från busfrö till brottsling? ADHD-behandling bryter mönster. (1. uppl.) 

Stockholm: Gothia. 

 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ek, A & Isaksson, G. (2013). How adults with ADHD get engaged in and perform everyday 

activities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013; 20: 282–291. 

 

Eklund, M., Gunnarsson, B. & Leufstadius, C. (red.) (2010). Aktivitet & relation: mål och 

medel inom psykosocial rehabilitering. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 

 

Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Modell: A Model for 

Planning and Implementing Top-down, Client-centered, and Occupation-based Interventions. 

Colorado: Three Star Press Inc  

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Goodman, D. (2007). The consequences of attention-deficit/hyperactivity disorder in adults. 

Journal of Psychiatric, 13(5), 318-327. 

 

 

Gutman, S., & Szczepanski, M. (2005). Adults with attention deficit hyperactivity disorder: 

implication for occupational therapy intervention. Occupational Therapy in Mental Health, 

21(2), 13-38.  

 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. 

och kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Hellström, A. (2006). Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv. ([2., omarb. uppl.]). 

Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet. 

 

Klockars, A. (2011). Sinnesstimulerande täcken -psykos. Projektrapport. 

Hjälpmedelsinstitutet. http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2011/11347-

sinnestimulerande-tackan-psykos.pdf  

 



26 
 

Kielhofner, G. (2012). Model of Human Occupation. Teori och tillämpning. (4th edition). 

Lund: studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur 

 

Leufstadius, C., & Argentzell, E. (2010). Meningsfull aktivitet och psykiskt funktionshinder. 

I M. Eklund, B. Gunnarsson, & C. Leufstadius. Aktivitet & Relation – mål och medel inom 

psykosocial rehabilitering. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lindstedt, H., Umb-Carlsson, Ö. (2013). Cognitive assistive technology and professional 

support in everyday life for adults with ADHD. Informa Healthcare, 8(5):402-8. doi: 

10.3109/17483107.2013.769120 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ Innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 187-

202). Lund: Studentlitteratur  

 

Mullen, B., Champagne, T., Krishnamurty, S., Dickson, D., & Gao, R. (2008). Exploring the 

safety and therapeutic effects of deep pressure stimulation using a weighted blanket. 

Occupational therapy In Mental Health, 24(1), 65-89. 

 

Ottosson, H. & Ottosson, J. (2007). Psykiatriboken. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Salmeron, P. (2009). Chilhood and adolescent attention-deficit hyperactivity disorder: 

diagnosis, clinical practice guidelines, and social implications. Journal Of  The American 

Academy Of Nurse Practitioners, 21(9), 488-497. Doi:10. 1111/j. 1745-7599.2009.00438.x  

 

Sharon A. Gutman & Margery Szczepanski (2008) Adults with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, Occupational Therapy in Mental Health, 21:2, 13-38, DOI: 

10.1300/J004v21n02_02            

 

Sverige. Socialstyrelsen (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Thernlund, G. (red.) (2013). ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv: en klinisk 

introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Thomas, R., & Purdon, S. (1995). Telephone Methods for Social Surveys. Social Research 

Update 8. Guildford: University of Surrey 

 

                                                                                                                

Trost, J (1997). Kvalitativa intervjuer (2.rev upplagan). Lund: Studentlitteratur 

 

Waite R. (2010). Women with ADHD: it is an explanation, not the excuse du jour. Perspect 

in Psychiatrc Care, 46(3),182-196. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6163.2010.00254.x. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20591126


27 
 

Weiss, M., Murray, C., & Weiss, G. (2002). Adults with attention-deficit/hyperactivity 

disorder: Current concepts. Journal of Psychiatric Practice, 8(2),99-111- Retrieved from 

http://search.proquest.com/docveiwe/72929178?accountid=27917 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 (Bilaga 1) 

 

 

Information och förfrågan om medverkan i examensarbete 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp. Det finns få 

studier i arbetsterapi kring vuxna med diagnosen ADHD, därför blev vi intresserad av att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för vuxna med diagnosen ADHD 

med fokus på fungerande strategier. Våra förhoppningar är att skapa kunskap inom området 

därför vänder vi oss till dig med förfrågan om du har möjlighet att delta i en intervju. 

 

Vi kommer att ställa några öppna frågor om dina erfarenheter av interventioner för gruppen 

och vi kommer även be dig att berätta om några klientsituationer i aktivitet samt att ge 

exempel på fungerande strategier. Det är frivilligt att delta, du väljer själv vilka erfarenheter 

du vill dela med dig av. Vidare har du rätt att avbryta utan att ange skäl. Om du vill medverka 

så kommer vi att bestämma en tid och plats för intervju som passar dig. 

 

Intervjun beräknas att ta ca 60 minuter och kommer att spelas in. Alla uppgifter du lämnar 

kommer att avidentifieras och kommer inte kunna härledas till person i uppsatsen. Allt 

material såsom inspelade band, utskrift av intervjuerna och anteckningar kommer att 

förstöras när uppsatsen godkänts. Enbart vi som intervjuar vår handledare och vår examinator 

på LTU kommer att ta del av materialet. 

 

Vänligen besvara denna e-post inom en vecka och ange om du vill medverka eller inte. Om 

inte något svar erhålls kommer vi att ta kontakt med dig via telefon efter en vecka för besked. 
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Handledare: Maria Larsson- Lund maria.larsson-lund@ltu.se 
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                                                                                                                                    (Bilaga 2) 

 

Intervjuguide   

 

 

1.    Beskriv de vanliga arbetsterapeutiska interventioner kopplad till personlig 

vård, boende arbete och fritid samt vilken betydelse det har i stort? Vilka är det 

vanliga åtgärderna? 

 

2.    Kan du berätta några situationer med klienter utifrån dessa situationer, 

    hur man arbetar i aktivitet, vilka strategier har varit verksamma? 

 

3.    Beskriv några situationer som kan vara utmanande för gruppen och vad som 

kan vara stödjande för att ta sig förbi dem här utmanande situationerna? 
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Tillkännagivande 

 

Vi vill tacka vår handledare Maria Larsson- Lund för det engagemang hon visat och den 

inspiration hon givit oss. Vi vill också tacka alla deltagare i studien som låtit oss ta del av 

deras erfarenheter som kom till användning i vårt examensarbete. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


