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Sammanfattning 
Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), är en neuropsykiatrisk diagnos 
som medför svårigheter i vardagen till följd av hyperaktivitet samt nedsatt 
uppmärksamhetskontroll och impulskontroll. En arbetsterapeut kan med hjälp av olika 
interventioner och insatser i form av kognitivt stöd och strategi stötta personer med den här 
diagnosen för att hitta struktur och rutiner i vardagen som förenklar deras aktivitetsutförande. 
Som ung vuxen (18-25år) ställs det nya krav på självständighet i aktivitetsutförandet. I 
dagsläget är det brist på forskning som visar hur arbetsterapeuter beskriver sitt arbete med 
unga vuxna med ADHD, och om de upplever att interventionerna måste anpassas efter de nya 
kraven som uppstår i och med åldersgruppen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur 
arbetsterapeuter beskriver sitt arbete med interventioner för unga vuxna med ADHD. Metod: 
En kvalitativ intervjustudie med ett snöbollsurval användes i studien. För att kunna beskriva 
hur arbetsterapeuter arbetar med interventionerna utfördes semistrukturerade intervjuer med 
verksamma, legitimerade arbetsterapeuter som hade erfarenhet av att arbeta med unga vuxna 
med diagnosen ADHD. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes sedan för 
att analysera materialet. Resultat: Efter intervjuer med åtta arbetsterapeuter visade studiens 
resultat att arbetet utgår från en arbetsterapiprocess där mycket fokus ligger på att arbeta 
klientcentrerat genom att med samtal få fram patientens syn på sin egen situation. Insatser 
som kognitiva hjälpmedel, miljöanpassningar och strategier i kombination var de vanligaste 
interventionerna. Slutsats: Studien visar att arbetsterapeuterna uppfattar att små, enkla 
arbetsterapeutiska insatser kan göra väldigt stor skillnad för en ung vuxen med ADHD och att 
ett bra resultat uppnås om motivationen hos patienten finns. Därför arbetar arbetsterapeuterna 
med samtal, tydliggörande pedagogik och strategier för att patienterna ska hitta och bibehålla 
den och för att möjliggöra patienters aktivitetsutförande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Attention Deficit Hyperactivity disorder, Unga vuxna arbetsterapi, interventioner  
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Inledning 
Som ung vuxen (18-25år gammal) går man igenom en period i livet som ställer nya krav på 
självständighet (1). Har man dessutom Attention Deficit Hyperactivity disorder (ADHD) 
ställs man inför dessa krav med helt andra förutsättningar än andra. ADHD kännetecknas av 
svårigheter med impulshämning, koncentration och hyperaktivitet. I dagsläget behandlas 
ADHD främst med mediciner, men detta behöver i många fall kompletteras av icke 
farmakologiska insatser så som arbetsterapi. En arbetsterapeut kan med både analoga och 
digitala kognitiva stöd, och strategier möjliggöra för aktivitet hos en person med ADHD (2). I 
dagsläget berör forskningen om ADHD främst hur de arbetsterapeutiska interventionerna 
används för barn. Det är därför av intresse att vidare studera om och hur dessa interventioner 
förändras utefter åldersgruppen unga vuxna.  

 

1.Bakgrund 
1.1 Arbetsterapi 
Arbetsterapi är den yrkesgrupp inom hälso-och sjukvård där fokus ligger på att varje individ 
ska känna tillfredsställelse och meningsfullhet i sitt aktivitetsutförande (3), vilket omfattar 
kunskaper kring hur människans dagliga aktiviteter relaterar till delaktighet och hälsa.  
 
Aktiviteter beskrivs som handlingar som uppkommer i olika sammanhang, exempelvis kultur, 
samhälle, tid och rum. De olika sammanhangen påverkar sedan hur en aktivitet utförs samt 
individens tankar och känslor som uppkommer i samband med aktiviteten (4). Den 
arbetsterapeutiska filosofin utgörs av ett unikt fokus som ligger på att varje människa ska 
känna meningsfullhet i sina aktiviteter, det är denna syn på aktivitetsutförande i både 
målsättning och metod som gör att arbetsterapi skiljer sig från andra hälso- och sjukvårds 
professioner (3).  
 
Inom Arbetsterapin finns det enligt Kielhofners Model of human occupation tre centrala 
begrepp som utgör grunden i en människas aktivitetsmönster - Viljekraft, vanebildning och 
utförandekapacitet. Det här är komponenter som tillsammans med miljön, ringar in varje 
individs viljekraft och motivation till aktivitet. Dessa komponenter kan sägas ha en 
kompletterande funktion när det gäller individens görande samt upplevelsen av det. Genom att 
ta hänsyn till hur dessa komponenter samspelar, skapas även en förståelse för individernas 
olika förutsättningar och individuella förmågor (4). Arbetsterapeutisk praxis utgår ifrån att 
varje klient betraktas som en enskild individ för att få förståelse kring dennes personliga 
egenskaper, värderingar samt individens upplevelse av sina roller, erfarenheter och sin 
kapacitet (4).  
 
1.2 Arbetsterapeutiska interventioner 
För att arbeta klientcentrerat finns det behov av att följa en arbetsterapiprocess då den 
underlättar för arbetsterapeuten att behålla struktur genom arbetet (3). Ett exempel på en 
arbetsterapiprocess är Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Det är en 
arbetsterapiprocess som beskriver hur en arbetsterapeut arbetar problemlösande med 
interventionerna: Bedömning, planering, samt med genomförande av de arbetsterapeutiska 
insatser som tillämpats för att möjliggöra en individs aktivitetsutförande (3).  
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1.2.1 Bedömning  
Under bedömningen använder sig arbetsterapeuten av intervjuer eller observationer för att få 
en bred inblick i individens liv och för att få en bild av vilka behov individen har.  
Bedömningen görs också för att kartlägga vilka uppgifter som blir viktiga för individen att 
kunna utföra för att känna meningsfullhet och tillfredsställelse i sitt aktivitetsutförande (3). 
För att strukturera upp kartläggningen använder sig arbetsterapeuter av olika 
bedömningsinstrument, som väljs ut beroende på individens situation och 
funktionsnedsättning (4). 
 
1.2.2 Planering av insatser  
När bedömningen är gjord görs en planering angående vilka insatser som ska genomföras, 
vilket är nästa intervention i processen (3). För att insatserna ska bli klientcentrerade sätter 
arbetsterapeuten tillsammans med klienten upp mål och delmål, som klienten valt att arbeta 
mot (4). Det kan exempelvis vara att självständigt kunna laga middag. Arbetsterapeuten 
arbetar sedan med hjälpmedel, strategier eller bostadsanpassningar som insatser, för att 
möjliggöra för klienten att uppnå sitt uppsatta mål (4).  
 
1.2.3 Genomförande 
De planerande insatserna implementeras sedan av individen. Genomförandet av de valda 
insatserna utvärderas sedan av arbetsterapeuten och patienten. Detta sker med jämna 
mellanrum för att gå igenom hur insatserna fungerar, om de behöver göra några förändringar 
och hur klienten upplever att aktivitetsutförandet utvecklas (4).  
 
1.3 Attention deficit Hyperactivity disorder 
Attention deficit Hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
vars uppkomst är beroende av både ärftliga och biologiska faktorer. ADHD ter sig olika från 
person till person, men en gemensam faktor är störningar i den del av hjärnan där 
impulsöverföringen som styr aktivitetsreglering, uppmärksamhet och hyperaktivitet sker (5).  

ADHD karakteriseras av impulsivitet, hyperaktivitet och ouppmärksamhet (6). Svårigheter 
med impulsivitet innebär att en person lätt blir distraherad av tankar, intryck och känslor men 
är samtidigt ofta väldigt kreativ. Personer med ADHD kan upplevas som intensiva och 
orädda, som en person som ofta avbryter och inte kan vänta på sin tur och som ofta svarar på 
en fråga utan att ha lyssnat klart (7). De känslouttryck som uppstår till följd av den bristande 
impulshämningen kan vara svårkontrollerade och humöret kan därför svänga snabbt. Detta 
kan påverka deras sätt att hantera besvikelse och förmågan att hantera ett nej (7). 

Hyperaktivitet kan yttra sig hos personer med ADHD genom en ständig rörelse i händer och 
fötter, att de har svårt att sitta still eller utföra lugnare aktiviteter. Personer upplevs ofta “vara 
på språng” eller gå på högvarv. Många personer med ADHD pratar fort, mycket och högt (7).  

Ouppmärksamhet kan innebära att personer med ADHD har svårighet att planera och 
organisera ett arbete eller en uppgift. Detta leder till att personer kan känna sig stressade och 
många känner utanförskap då de känner att de inte kan leva upp till omgivningens 
förväntningar (7).  

Symptomen vid ADHD visar sig oftast i uttryck både i form av kombinationer eller var för sig 
(8). Majoriteten av personer som har denna diagnos upplever även problem i initiativtagande 
vilket leder till att motivationen till att börja en aktivitet eller fortsätta med en påbörjad 
aktivitet brister. Personer med ADHD kan också uppleva svårigheter i att följa ett dagligt 
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schema och detta resulterar ofta i depression, ångest, undvikande beteende och känsla av 
förlorad kontroll (9).   

En utredning för ADHD behöver vara noggrant gjort, med information som är insamlad från 
olika källor (5). Vid utredningen av barn innebär detta främst intervjuer med föräldrarna och 
skolpersonal samt datainsamling med hjälp av frågeformulär, medicinska undersökningar och 
psykologiska bedömningar och tester (5). När diagnosen ska ställas för en vuxen utgår man 
både från den aktuella situationen men också från hur symptomen uppdagades under 
uppväxten. Utredningen sker ofta i samarbete mellan psykologer, läkare och pedagoger, men i 
visa fall arbetar även fysioterapeuter, logopeder, kuratorer och arbetsterapeuter med 
utredningen (5).  
 
1.4 Arbetsterapeutiska insatser vid ADHD 
De arbetsterapeutiska interventionerna i behandlingen ligger i att bidra med insatser som ska 
underlätta i de dagliga aktiviteterna (5). Personer med ADHD har ofta behov av 
miljöanpassning, strategier och kognitiva hjälpmedel för att enklare klara sina vardagliga 
aktiviteter i hemmet, fritidsaktiviteter, studier och i arbetslivet. För förskrivning av kognitiva 
hjälpmedel, samt råd om miljöanpassning och strategier behövs kontakt med en arbetsterapeut 
(10). 
 

1.4.1 Kognitiva hjälpmedel 
Vid ADHD är det vanligt med kognitiva stöd för att underlätta koncentrationen, 
planeringsförmåga, minnesprocessen och tidsuppfattningen. Exempel på denna typ av 
hjälpmedel kan var både analoga och enkla insatser som kalendrar och kom ihåg-lappar. Det 
finns idag också ett utbud av digitala hjälpmedel i form av appar och speciella smartphones 
(10). Användning av hjälpmedel kan enligt studier reducera behovet av andras hjälp och öka 
självständigheten. Det kan dock vara svårt för personer att använda hjälpmedel som det är 
tänkt att använda dem (9). Personer med ADHD har ofta behov av konkret stöd för att komma 
igång med användandet av hjälpmedel och för att upprätthålla goda rutiner, en 
arbetsterapeutisk handledning för patienten och dennes nätverk, kan här vara till stor hjälp för 
att stötta patienten i detta (10). 
 
1.4.2 Strategier  
En annan vanlig insats är strategier. För att en person ska kunna arbeta med strategier krävs 
det att personen själv är medveten om sin problematik och vilka specifika situationer som 
leder till att svårigheterna uppstår (11). 
  
En av de främsta svårigheterna vid ADHD är ouppmärksamhet. En strategi som används för 
att träna uppmärksamheten utgår från ett arbete med valda aktiviteter där man börjar på en 
nivå som kräver lite uppmärksamhet, för att sedan successivt höja kraven genom att arbeta 
med aktiviteter som kräver mer uppmärksamhet (11).  
 
Beroende på hur problematiken ser ut sker valet av träning och anpassningar i stora drag 
utefter dessa tre problemområden: bristande uthållighet, distraherbarhet och bristande 
simultankapacitet (11). 
  
Interventioner och anpassningar som görs för bristande uthållighet, dvs svårigheter i att 
bibehålla uppmärksamheten, fokuserar på att korta ner tiden som går innan fokus släpps och 
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personen är i behov av en paus. Arbetet går då ut på att göra informationen kort och konkret, 
eller med hjälp av bilder (11). Strategier där man använder sig av särskilda bildscheman, 
färger och förvarningssystem kan hjälpa individen att dessutom hitta struktur och ordning (5). 
Adaptation och struktur i miljön leder till att individen inte behöver använda all sin energi till 
att utföra aktiviteter (12).  
 
För att öka uthållighet och vidmakthålla koncentrationen kan personen därför välja att sätta 
sig i ett enskilt rum, prata med sig själv för att förstärka vad den håller på med, och alltid 
försöka lägga tid för möten på tider då den är som piggast (11). Har en person svårt att behålla 
fokus och blir lätt distraherad är ett exempel på en strategi att placera sig långt fram i en lokal 
när det krävs fokusering, för att minska risken för att det ska dyka upp distraktioner framför 
en (11). I skola och på arbetsplatser kan det också vara bra att anpassa uppgifterna och 
inlärningen efter personens inlärningsstil. Det kan vara allt från att arbeta i en liten grupp, ge 
tydliga angränsningar i materialet, exempelvis användningen av särskilda färger för särskilda 
ämnen (13). 
 
För att sedan minska risken för att kontrollen går förlorad på grund av bristande 
simultankapacitet kan personen försöka med strategin att alltid skriva ner och göra en plan 
innan man startar en aktivitet (11), eftersom många med ADHD upplever att de bara kan 
fokusera på ett moment i taget (13). Andra strategier är att stänga av telefonen och att inte 
försöka samordna flera saker samtidigt (11), samt be om skriftliga och tydliga instruktioner av 
tilldelade arbetsuppgifter (13). 
 
1.5 Unga vuxna med ADHD 
En händelse i livet som ställer nya krav på alla individers biologiska mognad är när en ung 
vuxen lämnar tonårslivet, slutar gymnasiet, flyttar hemifrån, inleder relationer eller går vidare 
med antingen högre studier eller att ta sig ut i arbetslivet (1). Många ungdomar klarar detta 
bra men för vissa grupper, exempelvis personer med ADHD, kan detta vara en svår utmaning 
(1).  
 
En arbetsterapeuts främsta uppgift för att stötta ungdomar med ADHD genom transitionen till 
vuxenlivet är med rätt typ av insatser möjliggöra för den unga vuxna att bli mer oberoende 
och självständig (12). Arbetet börjar redan under barn- och tonåren för att kontinuerligt testa 
på och uppleva både positiva och negativa erfarenheter med självbestämmande (1). När det 
sedan är dags att ta steget ut i arbetslivet är det viktigt att arbetsterapeuten förstärker sina 
insatser, och samtidigt lägger vikt på att arbete inte är det enda alternativet efter gymnasiet. 
Karriärplaneringen har istället ett fokus på att få individen att fortsätta med eftergymnasiala 
studier eftersom det idag krävs för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (1). 
Studier visar att de främsta svårigheterna för en vuxen med ADHD kännetecknas av just 
yrkesmässig, akademisk eller känslomässig dysfunktion inom både familjen och samhället. 
Det leder till att många har större risk för att hamna i en lägre socioekonomisk status till följd 
av bristen på akademiska prestationer eller professionell anställning (6).  
1.6 Problemformulering 
I dagsläget finns det fler studier som beskriver hur barn och tonåringar med ADHD ska klara 
av dagliga aktiviteter, än vad det finns för unga vuxna och vuxna med ADHD (12).  

Antalet vuxna med ADHD som har svårt med sina vardagliga aktiviteter ökar, och allt 
eftersom forskningen om vuxna med ADHD går framåt, blir dessa konsekvenserna mer 
uppenbara (6).  
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Det finns flera behandlingsmetoder för personer med diagnosen ADHD, där medicinering är 
den primära metoden men även icke-farmakologisk behandling är något som används, 
däribland arbetsterapi (14). Till följd av att mycket fokus ligger på medicinering finns det lite 
forskning som beskriver hur det arbetsterapeutiska arbetet ser ut för personer med ADHD och 
framförallt för unga vuxna.  
 
Många arbetsterapeutiska interventioner som används för barn med ADHD för att förbättra 
deras vardagliga struktur och koncentrationsförmåga får barnen ofta hjälp med av föräldrar 
eller lärare (12). När barnen växer upp och vill bli mer självständiga tar föräldrarna i samband 
med det mer avstånd i de vardagliga aktiviteterna (1). Många unga vuxna med ADHD 
upplever det därför svårt att uppehålla en fungerande struktur för att klara sina vardagliga 
aktiviteter då de i många fall numera saknar denna typ av stödjande personer (6). Ett av de 
områdena som därför behöver mer noggrann utvärdering och kunskap är, hur unga vuxna på 
egen hand använder dessa arbetsterapeutiska strategier för att kunna leva mer oberoende och 
självständigt klara av deras dagliga aktiviteter genom övergången till vuxenlivet.  
 
Det är därför av intresse att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver sitt arbete med 
interventioner för unga vuxna med ADHD. 
 
2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver sitt arbete med 
interventioner för unga vuxna med ADHD 
 

3. Metod  
3.1 Design 
En kvalitativ ansats användes för att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter från ett 
inifrånperspektiv (15). Syftet med kvalitativa studier är att karaktärisera något, att undersöka 
och beskriva subjektiva upplevelser och erfarenheter hos en individ (15). 
 
3.2 Urval  
Urvalsmetoden som användes var ett snöbollsurval (16). Inklusionskriterierna som styrt 
urvalet har varit att deltagarna ska ha erfarenhet av att arbeta med unga vuxna (ålder 18–25 
år) som har ADHD, samt att de ska var legitimerade och verksamma arbetsterapeuter. Genom 
snöbollsurvalet skickades det, både via mail och telefonsamtal, ut förfrågningar om 
deltagande till olika verksamheter. Efter det kunde de svarande i sin tur rekommendera fler 
deltagare till studien. En förfrågan om deltagande skickades också ut till Facebook-sidan 
Arbetsterapeuter i Sverige. 
 
Efter att elva arbetsterapeuter, som uppfyllde inklusionskriterierna, visat intresse skickades ett 
informationsbrev ut. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, tillvägagångssätt, 
tidsåtgång samt sekretess och forskningsetiska principer. De etiska forskningsprinciperna som 
förtydligades i brevet var att deltagarna när som helst under studiens gång kan välja att avsluta 
sitt deltagande utan att behöva uppge någon särskild anledning. Utskicket av 
informationsbrevet följdes upp med både telefonkontakt. och mailkontakt. Åtta 
arbetsterapeuter deltog i studien, och bortfallet berodde på tidsbrist och sjukdom. 
 
Deltagarna i studien arbetade inom olika verksamheter med olika lång arbetslivserfarenhet, 
allt från två till över 20 års erfarenhet. De olika verksamheter deltagarna arbetar på var inom 
psykiatrin, kommunen, arbetsmarknadsenheten, och på olika avdelningar på sjukhus.  
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3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer som gjordes mellan författarna och 
arbetsterapeuterna både i form av personliga möten och eftersom facebookgruppen som 
användes vid rekryteringen hade medlemmar från hela Sverige togs beslutet att även 
telefonintervjuer skulle hållas.  

Semistrukturerade intervjuer är en intervjutyp som ofta används inom kvalitativ forskning och 
denna typ av intervju användes i studien för att författarna ville belysa ett särskilt ämne, 
författarna visste vilka frågor som ska ställas men kunde inte förutse svaret. Informanten hade 
därför en ostrukturerad roll då dem inte i förväg visste vilka svar som skulle tas upp medan 
intervjuaren delvis arbetade strukturerat med hjälp av en intervjuguide som var utformad efter 
det valda ämnet (16).  

Innan varje intervjutillfälle skrevs två exemplar av ett samtycke under på plats, där 
informanten fick behålla ett exemplar tillsammans med ett utskrivet exemplar av 
informationsbrevet och det andra samtycket behöll författarna. Samtycken vid 
telefonintervjuer skickades via mail som skrevs under, scannades in och skickades tillbaka. 

En intervjuguide som utifrån arbetsterapiprocessen (1) hade kronologisk ansats gjordes innan 
intervjuerna. Intervjuguiden bestod av tre inledande demografiska frågor, som ställdes för att 
skapa en god samtalskontakt och dialog mellan deltagare och författaren och för att skapa en 
öppenhet och närhet mellan de båda parterna (16).   

Dessa tre inledande frågor följdes sedan av tolv öppna frågor, med tillhörande följdfrågor, 
som handlade om arbetssätt, utredning, insats och utvärdering för att besvara studiens syfte 
samt studiens problemformulering. En sonderande teknik användes i syfte att få mer 
detaljerad information (16).   

Författarna gjorde första intervjun tillsammans för att gemensamt få en uppfattning om hur 
intervjuguiden fungerade. Samtliga intervjuer spelades in och intervjuerna genomfördes på 
deltagarnas respektive arbetsplats, vid telefonintervjuerna befann sig både deltagare och 
författare på valfri lugn plats. Intervjuerna var ca 30 min långa. 

 

3.4 Dataanalys 
Data analyserades med hjälp av Lundman & Graneheims kvalitativa innehållsanalys (17). 
Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen var att möjliggöra en strukturerad analys av data 
samt att kunna beskriva likheter och skillnader i det insamlade materialet, samt för att skapa 
kategorier (17). Materialet kunde läsas förutsättningslöst och mönster kunde hittas (17). 
Intervjuerna transkriberades ordagrant därefter lästes transkriberingarna flera gånger. Med en 
induktiv ansats bildade det manifesta innehållet i texten meningsenheter som sedan 
kondenserades, kodades och därefter skapades kategorier och underkategorier (17).   
 
Författarna använde sig av dator, papper och överstrykningspenna för att förtydliga och 
urskilja meningsenheter. Kondensering och bearbetning av meningsenheter gjordes av 
författarna var för sig och jämfördes för att säkerställa att innehållet har tolkats på samma sätt, 
för att sedan sammanföra meningsenheter av samma innehåll vilket skulle utmynna i olika 
kategorier. Dataanalysen fördes in i en analysmatris. I tabellen nedan (tabell I) kan man avläsa 
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ett exempel av dataanalysen, där en meningsenhet, kondensering, kod, kategori och 
underkategori presenteras.  
 
Tabell I 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategorier Underkategorier 
”jag använder 
mycket personens 
egen mobil, eeh att 
tipsa om, för många 
har en mobil men 
man använder inte 
kalendern, 
checklister, man kan 
spela in såhär röst, 
bandspelare om man 
behöver påminna sig 
själv eller 
minnesstöd  

många har en 
mobil men 
använder inte 
kalendern, 
checklistor, man 
kan spela in röst 
om man behöver 
påminna sig själv,  

minnesstöd Arbetsterapeutiska 
insatser 

Kognitivt 
hjälpmedel 

 

4. Etiska ställningstaganden 
I intervjustudien har ett etiskt ställningstagande gjorts utefter individskyddskravet, då 
deltagarna i studien inte ska utsättas för förödmjukelse, kränkning eller fysisk skada (18). 
Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav som ingår under det grundläggande 
individskyddskravet att förhålla sig, dessa är konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och informationskravet (18). Konfidentialitetskravet innebär att den 
information om personuppgifter som samlats in, förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta 
del av den (18). Detta krav behandlades på så sätt att inga namn nämns i studien och 
samtycken som skrivits under är förvarat inlåst på Örebro universitet. Nyttjandekravet innebär 
att deltagarnas uppgifter och att insamlad data endast används i forskningssyfte (18) Detta 
huvudkrav uppfylldes då den insamlade datan endast använts till den aktuella studien, och att 
intervjuer och mail-historik är efter avslutad studie raderade. Samtyckeskravet betyder att 
deltagarna har att deltagarna har ett kravlöst självbestämmande över sin medverkan, och att 
forskarna inhämtar ett samtycke från samtliga deltagare innan studien påbörjas (18). Innan 
datainsamlingen påbörjades skickades det ut ett samtycke och ett informationsbrev som 
beskrev deltagarnas rätt till att frivilligt delta och avsluta deras medverkan och deltagarna 
informerades samtidigt om studiens syfte och metod. På så sätt uppfylldes både 
samtyckeskravet och även informationskravet (18). 
Ytterligare ett etiskt ställningstagande som bör göras är en Risk-vinstbedömning (16). Detta 
innebär att vinsterna med studien ska överväga de risker som kan uppstå för deltagarna i 
studien. I denna studie blev vinsterna för deltagarna att de fick en chans att dela med sig av 
sina erfarenheter och reflektera över hur de arbetar med unga vuxna med ADHD. De fick 
också möjligheten att göra sin röst hörd kring behovet av vidare forskning. De risker som 
uppstod var att deltagarna behövde sätta av tid för intervjuerna. Att bli inspelad är också en 
riskfaktor då det kan leda till att deltagarna känner sig obekväma. Genom att inleda 
intervjuerna med demografiska frågor skapades en relation mellan informant och författare 
som bidrog till en mer avslappnad och bekväm situation. 
 
5. Resultat 
Kategorierna som skapades i dataanalysen utgör grunden för hur resultatet i studien 
presenteras, i tabell II visas samtliga. 



11 
 
 

 

Tabell II - Kategoritabell 
Kategorier Underkategorier 

 
Arbetsterapeutens arbetssätt Samverkande interventioner 

Kunskapshöjande interventioner 
 

Kartläggning Bedömningsinstrument 
Målsättning och val av insatser 
 

Arbetsterapeutiska insatser Kognitiva hjälpmedel 
Strategier för att skapa rutiner 
Strategier för användning av hjälpmedel 
Anpassningar av miljön  
Motivation  
 

Uppföljning 
 

 

 
5.1 Arbetsterapeutens arbetssätt  
Arbetsterapeuterna i studien uppger att arbetsterapi fungerar som en komplettering till 
farmakologiska insatser, för att möjliggöra aktivitet och ge en ökad känsla av delaktighet i 
samhälleliga situationer för personerna med ADHD.  
 

den här mottagningen ska kunna erbjuda någonting mer utöver medicin för att 
medicinen funkar inte på alla. Det jag gör är att förebygga och kompensera för 
funktionsnedsättningen som ADHD-diagnosen innebär samtidigt som jag försöker 
möjliggöra aktivitetsutförande i största möjliga mån. – Intervju 2 

 
Informanterna bekräftar att behandling i grupp kan vara väldigt givande för patienterna, men i 
dagsläget arbetar de främst med individuella behandlingar.  
 
5.1.1 Samverkande interventioner 
Arbetsterapeuterna uppgav att de arbetar i tvärprofessionella team på mottagningarna kring 
den här patientgruppen, för att via behandlingskonferenser kunna bolla idéer med varandra 
och vid behov kunna ta hjälp av kollegor.  
 

Vi har ju olika erfarenheter och olika utbildningar … vi ser det som en stor styrka att vi 
kan hjälpa varandra i ett ärende. – Intervju 3 

 
Samarbeten med yrkesverksamma från andra verksamheter är också något som 
arbetsterapeuterna beskriver är förekommande.   
 

sen så samarbetar vi också med personal på skolan det kan vara en mentor eller lärare 
eller en specialpedagog eller kurator på skolan eller att det kan vara nån handläggare 
på socialförvaltningen eller en handläggare på arbetsförmedlingen – Intervju 3 

 
Intervjuerna visar att en arbetsterapeut kan fungera som en länk mellan dessa verksamheter. 
 

Jag kan följa med bara för att göra ett bra överlämnade. Sen kan det också vara att jag 
kan hjälpa till och beskriva svårigheterna och förklara det på ett annat sätt så att 
kanske den här handläggaren på arbetsförmedlingen förstår – Intervju 3 
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5.2 Kunskapshöjande interventioner  
Arbetsterapeuterna i studien berättar att kunskapshöjande interventioner i form av 
föreläsningar och workshops för andra yrkesverksamma är en stor del av deras arbete. 
Arbetsterapeuterna arbetar mot skolverksamheten och lär ut tydliggörande pedagogik och hur 
skolorna kan arbeta med samma tavelstruktur. Tavelstrukturen ska se likadan ut på alla skolor 
och vara tydlig, genom att det alltid står dagens schema på ena sidan av tavlan och veckans 
uppgifter på den andra. 
 
Arbetsterapeuterna har också kontakt med arbetsgivare för de patienter som arbetar. Dels i 
informativt syfte så att arbetsgivaren är införstådd med hur arbetet kan anpassas efter 
patienten och i syftet att skapa samarbeten med företag. Detta för att skapa arbetstränings-
möjligheter för patienterna.  
  
I intervjuerna framkommer att en stor del av arbetsterapeuternas arbete med unga vuxna med 
ADHD innebär kunskapshöjande insatser för patienternas anhöriga. Arbetsterapeuterna 
beskriver att för föräldrar och anhöriga handlar det främst om att beskriva hur diagnosen 
påverkar patienten, och hur de kan stötta och hjälpa till med strukturen hemma för att 
underlätta. 
 

För jag tror att unga vuxna personer deras kanske föräldrar, anhöriga behöver ju 
också stöd. Först och främst att man tänker lite varför min son eller min dotter har 
svårt att planera organisera har svårt att sitta still och har svårt att vara i sociala 
sammanhang känslomässigt. – Intervju 8 

 
5.3 Kartläggning 
Arbetsterapeuterna beskriver att patientkontakten inleds med ett första möte, där både 
föräldrar eller andra stödjande personer i patientens nätverk har möjligheten att få närvara om 
patienten vill det. Arbetsterapeuterna beskriver att detta möte går ut på att den tillsammans 
med patienten gör en kartläggning för att få en helhetsbild av patientens situation, både som 
den ser ut i dagsläget och hur den sett ut förr. 

Kartläggningen genomförs antingen med intervjuer eller observationer. Arbetsterapeuterna 
uppger att de oftast använder sig av ostrukturerade intervjuer som en första del av 
kartläggningen. Arbetsterapeuterna berättar att de då brukar börja med att be patienten själv 
berätta hur en vanlig dag ser ut från morgon till kväll. Detta gör de för att få reda på 
patientens vanor, rutiner och dess upplevda svårigheter.  

En nackdel med ostrukturerade intervjuer vid den här typen av diagnos som beskrivs är att 
samtalet vid kartläggningen blir helt beroende av patientens dagsform och vad den är villig att 
själv berätta. Har man det mer strukturerat så minskar risken att vissa viktiga frågor missas.  

för nu är det mycket patientens personlighet, vad den hur den är villig att berätta som 
styr vilka frågor som ställs – Intervju 2 

I de fall som föräldrarna eller en annan stödperson deltar berättar arbetsterapeuterna att de 
även brukar fråga hur dem ser på patientens situation. Arbetsterapeuterna beskriver att syftet 
med detta är för att patientens och föräldrarnas versioner kan se väldigt olika ut, föräldrarna 
kan därför ge nyttig information kring aktiviteterna som patienten själv inte reflekterat över. 
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Arbetsterapeuterna uppger att sådan information kan vara att en förälder behöver fungera som 
ett påminnelsestöd. 

sen fyller föräldern i att det är föräldern som står och tjatar för att vartenda litet steg i 
den här tillexempel tandborstningen ska komma igång – Intervju 2 

Arbetsterapeuterna uppger dock att trots föräldrarnas input är det alltid patienten själv som får 
ta det slutgiltiga beslutet om vilka svårigheter som behandlingen ska beröra. 

För att kartläggningen ska bli konkret och lättförståelig för patienterna uppger 
arbetsterapeuterna att användandet av en whiteboardtavla underlättar för att ge patienterna en 
överblick av vad som sagts och vilka mål de kommit fram till.  

på whiteboardtavlan skriver vi namnet i mitten och sen så utgår man därifrån 
 – Intervju 3 

Hur lång tid kartläggningen tar beror på person och situation, intervjuerna med 
arbetsterapeuterna visar att det kan ta allt från en till tre träffar att slutföra kartläggningen och 
behandlingen kan börja och hur tätt dessa träffar ligger i tid är också helt beroende på 
situation.  

Arbetsterapeuterna uppger att kartläggningen är det viktigaste eftersom det sedan är den som 
ligger till grund för hur behandlingen läggs upp. 

kartläggning är ju A och O sen utifrån vad kartläggningen säger då eller vad man 
kommer fram till att ungdomen vill ha hjälp med – Intervju 3 

5.3.1 Bedömningsinstrument 
Nästa steg kartläggningsprocessen är att med olika bedömningsinstrument komma fram till 
vilken aktivitet patienten själv vill arbeta med. I intervjuerna framkommer att ADL- 
taxonomin för att det ger ett bra underlag till aktivitetsanalys och att 
självskattningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM), är bra 
för att det, enligt arbetsterapeuterna är lätt för patienten att konkret skatta och själv komma 
fram till deras mål med behandlingen. Det förekommer även andra bedömningsinstrument 
som, En femma kan få mig att tappa kontrollen, Min mening, Stressorer i vardagen, men de 
används enligt arbetsterapeuterna inte i samma utsträckning som COPM.   
 
I vissa fall används observationer som ett komplement till intervjun för att arbetsterapeuten 
själv kan se vad som blir svårt i aktivitetsutförandet. Vid observationerna använder 
arbetsterapeuterna olika bedömningsinstrument och The Perceive, Recall, Plan, Perform 
System of Task Analysis (PRPP) är ett instrument som förekommer hos flera av 
arbetsterapeuterna.  
 

användas som stöd i observation för att strukturera upp det här med motoriska 
färdigheter, process färdigheter och kommunikationsfärdigheter. – Intervju 7 
 

Arbetsterapeuterna berättar att det är beroende på vilken miljö och aktivitet som ska 
observeras som ligger till grund för vilket instrument de väljer att använda vid en observation. 
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5.3.2 Målsättning och val av insatser 
Patienten får sedan välja ut särskilda mål att arbeta mot, och när målsättningen är klar börjar 
arbetet mot hur målen ska uppnås och vilka insatser som ska sättas in. Arbetsterapeuterna 
beskriver att de främsta svårigheterna hos patienterna är att passa tider, planera, hantera stress, 
samt att hitta rutiner i sin vardag. Allt detta ger en känsla av att inte ha koll eller kontroll på 
sina vardagliga aktiviteter “Övergripande upplever de kaos”, uppger en av arbetsterapeuterna 
att patienterna själva uttrycker det. Arbetsterapeuterna berättar också att känslan av brist på 
kontroll och struktur är något som dyker upp i och med att många patienter flyttat hemifrån 
och nu måste hantera både matlagning och andra hushållssysslor självständigt. 
  
I den här åldern och i samband med dessa nya krav som samhället ställer på patienterna 
uppger arbetsterapeuterna att den här åldersgruppens mål med behandlingen går ut på att bli 
mer självständiga och att inte längre vara beroende av andra för att klara av sina vardagliga 
aktiviteter. I intervjuerna framkommer att patienterna framförallt vill klara av skolan och sitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt. Arbetsterapeuterna i studien berättar att klarar patienten av 
att ta sig till skola eller jobb så fungerar oftast det basala aktiviteterna redan, såsom personlig 
hygien och att äta och sova regelbundet. Är patienten däremot en hemmasittare beskriver 
arbetsterapeuterna att målsättningen istället blir att först klara av de basala aktiviteterna  
 

kommer man ut genom dörren och tar sig iväg till skola och jobb, så funkar hygienen 
också – Intervju 4 

 
5.4 Arbetsterapeutiska insatser 
5.4.1 Kognitiva hjälpmedel 
Arbetsterapeuterna uppger att kognitiva hjälpmedel används när det vardagliga rutinerna inte 
funkar och det behövs ett extra yttre stöd för att underlätta för patienter. För att hitta rätt 
hjälpmedel som ska tillgodose patientens önskemål, berättar arbetsterapeuterna att de börjar 
med enkla analoga hjälpmedel som bildstöd och kalendrar eller timer, påminnelser och 
kameran i mobilen.  
 

Kameran är världens bästa minnesstöd och det har oftast inte alla tänkt på att man kan 
använda den till allt möjligt – Intervju 5 

 
I intervjuerna framkommer att om dessa enklare varianter av kognitivt stöd inte räcker arbetar 
arbetsterapeuterna med mer specialtillverkade hjälpmedel. Arbetsterapeuterna uppger att även 
här börjar de enkelt, och att de hjälpmedel som de använder mest är time-timer, timstockar, 
planeringstavlor. I intervjuerna framkommer att timstockarna är populära för den här 
diagnosgruppen som stöd i tidshanteringen för att “tiden blir ett begrepp”. Sedan uppger 
arbetsterapeuterna att det ofta använder sig av Memoplanner, Handi-kalender eller 
tyngdtäcken vid sömnsvårigheter.   
 

När sömnen fungerar, fungerar även det mesta – Intervju 6 
 
5.4.2 Strategier för att skapa rutiner  
Strategierna som används beskriver arbetsterapeuterna går ut på att få ordning och struktur i 
vardagen och för att hitta det beskriver arbetsterapeuterna att det är viktigt med 
regelbundenhet, och att patienterna själva ska förstå varför det är viktigt med regelbundenhet 
och rutiner. Arbetsterapeuterna beskriver att de också arbetar med strategier för att få balans i 



15 
 
 

 

aktivitetsutförandet för att spara energi, då patienterna med ADHD berättat för dem att de 
gillar att vara aktiva men att det också lett till att de får fysiska problem. 
 

lyckas patienterna även få rutin på de tråkiga aktiviteterna genom att göra dessa på 
samma dag varje vecka så lär de sig mönstret och det krävs inte längre lika mycket 
energi för att utföra aktiviteten. – Intervju 2 

 
Arbetsterapeuterna berättar att strategin handlar om att dela upp arbetsuppgifterna så att 
patienten får avlastning utan att de riskerar att förbli stillasittande.  
 
En strategi som arbetsterapeuterna beskriver är bra att använda på arbetsplatsen vid 
minnesproblematik är att patienten ber arbetsgivaren om att få informationen på mail eller 
sms istället för muntligt. Detta berättar arbetsterapeuterna är en strategi som de även lär ut 
direkt till lärare på skolor och arbetsgivare. 
 
5.4.3 Strategier för användning av hjälpmedel 
I arbetet med denna målgrupp beskriver arbetsterapeuterna att det alltid arbetar med en 
kombination av kognitiva hjälpmedel och strategier. De strategier som arbetsterapeuterna 
berättar att de arbetar med, kretsar därför främst kring användandet av ett hjälpmedel eller en 
miljöförändring. 
 

Ett hjälpmedel är inget mirakel. Bara för att man får ett hjälpmedel så börjar inte alltid 
livet funka. Man måste träna på att använda hjälpmedlet – Intervju 4 

 
Arbetsterapeuterna berättar att vid enklare hjälpmedel, exempelvis en timstock, har många av 
patienterna redan egna strategier. Men med mer avancerade hjälpmedel som Memoplanner 
eller handi-kalendern berättar arbetsterapeuterna att de och patienten arbetar mycket 
tillsammans för att hitta strategier för hur de ska använda hjälpmedlet ändamålsenligt.  
 

Jag jobbar mycket med patienten kring strategier i hur använder jag det här 
hjälpmedlet för att stötta och strukturera upp vardagen – Intervju 2 

 
Brukar få sitta mycket och fundera med patienten om vi ska lägga in den här grejen hur 
behöver vi tänka? vad behöver vi tänka på när man lägger in den här aktiviteten? …. 
man får försöka få igång ett tänk liksom – Intervju 2 

 
En strategi kring hjälpmedel vid minnesproblematik som en av arbetsterapeuterna berättar 
om, innebar att arbetsterapeuten utefter kartläggningen av patientens vanor kom fram till att 
det bästa var att lägga en inplastad lapp med dagens checklista i patientens kaffeburk. 
Eftersom att patienten alltid ville ha kaffe på morgonen blev detta en bra strategi att öva in för 
att patienten skulle komma ihåg att titta på och använda hjälpmedlet. 
 
5.4.4. Anpassningar i miljön  
För unga vuxna med ADHD berättar arbetsterapeuterna att arbetet med miljöanpassningar 
sker i form av strategier i syfte att patienten ska hitta en struktur i miljön, och för att minska 
störningsmoment. Arbetsterapeuten berättar att de kan ge tips och råd om eventuella 
ommöbleringar eller ge tips på saker som kan plockas bort. De berättar också att de ibland 
åker på hembesök för att hjälpa patienterna att märka upp skåp med bilder eller andra 
markeringar. I intervjuerna framkommer också att arbetsterapeuter även arbetar med att ge 
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strategier kring miljöanpassningar i skolan och tipsar om att ha flera skyltar på skolorna, då 
det generellt är väldigt dåligt skyltat. 

  
När jag kommer till skolor och ska hitta till salar är det näst intill omöjligt, har man då 
svårt att hitta, orientera sig blir det extremt svårt när det inte går att få hjälp i miljön 
att se vart jag ska. – Intervju 3 

 
5.4.5 Motivation 
Arbetsterapeuterna i studien berättar att patientens motivation och inställning till de 
arbetsterapeutiska interventionerna påverkar hur bra resultatet av insatserna blir. De beskriver 
också att arbetet med att hitta patienternas motivation är den svåraste biten.  

För att patienten ska hitta motivation berättar arbetsterapeuterna att samtalet mellan dem och 
patienten utgör den centrala delen i arbetet. De beskriver att det är viktigt att få fram 
patientens syn på situationen och att fokusera på aktiviteter som patienten tycker är roliga och 
sedan planerar de kring dem. 

använda aktiviteterna som är roliga är ju verkligen en stor nyckel till att det ska bli bra 
– Intervju 2 

I arbetet med motivation hos unga vuxna med ADHD beskriver arbetsterapeuterna att det kan 
se olika ut beroende på vilken ålder det är på patienten men även hur länge de har haft sin 
diagnos. Den största skillnaden i arbetet upplever de finns i viljan hos patienten till att göra 
förändringar i aktivitetsutförandet, samt till vilken grad patienten är medveten om sina 
svårigheter. De som är lite äldre, mellan 20–25 år, är ofta mer medvetna om vilka svårigheter 
de har, och av egen vilja valt att ta hjälp för att få ordning på deras upplevda svårigheter. De 
är därför mer positivt inställda till behandling. Medan de som är yngre i större utsträckning 
blivit påverkade av att någon i deras närhet tycker att de behöver hjälp, trots att patienterna då 
själva tycker att det är alla andra som har problem. 

med just unga vuxna beroende på hur unga de är så är det inte alltid de tycker sig har 
problem utan det är andra runt omkring som tycker att det är ett problem. – Intervju 4 

Arbetsterapeuterna berättar att det blir lättare för patienten att själva hitta motivationen om de 
visuellt får se en tidslinje över sitt liv och på ett tydligt sätt se saker i perspektiv.  

Går patienten fortfarande i gymnasiet kan dom uppleva att 
ett år är en evighet. – Intervju 3 

I samtalet kring motivation beskriver arbetsterapeuterna att det också är viktigt att personen 
själv får reflektera kring vad varje aktivitet kan leda till i slutänden för att hitta motivationen. 

I intervjuerna framkom att en situation då det blir svårt att behålla motivationen för unga 
vuxna är när patienten ska ta sig till en praktikplats under några veckor, då beskriver 
arbetsterapeuten att samtalet mellan arbetsterapeut och patient fokuserar på hur bra det 
kommer se ut i cv:t när den här praktiken är klar så att patienten ser meningen med aktiviteten 
igen.  

under den häär korta perioden som du måste gå i skolan eller du måste göra det här 
och det kommer kanske leda till. Man ritar trappor med mål och vad behöver du för att 
nå ditt mål? Du vill ju ändå ha ett arbete och kunna flytta hemifrån men då behöver du 
ta dom här trappstegen …. behöver gå färdigt i skolan eller kanske behöver vara på 
den här praktikplatsen för att få goda referenser för att kunna söka vidare. – Intervju 3 
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Arbetsterapeuterna berättar att det finns patienter som har en bild av att allt kommer lösa sig 
så fort de blir vuxna och får ett jobb, men att när de väl börjar jobba inser att detta innebar en 
massa nya krav, och att detta kan leda till ångest för att de kämpat så mycket men att de 
fortfarande inte lever upp till de förväntade kraven. Arbetsterapeuterna beskriver då att det är 
viktigt att förtydliga för dem att det kan krävas nya hjälpmedel eller nya strategier för att 
patienterna ska klara av även de här nya kraven. 

 
5.6 Uppföljning  
I intervjuerna framkommer det att uppföljningarna sker i form av besök eller på telefon, och 
att syftet är att kolla upp hur en insats har fungerat och om det eventuellt behövs göras några 
ändringar. Arbetsterapeuterna berättar att behandlingstiden och uppföljningarna ser väldigt 
olika ut men gemensamt för samtliga är att arbetsterapeuterna träffar patienterna med täta 
mellanrum i början av behandlingen för att de vill få en god kontakt med patienten och för att 
göra en grundlig kartläggning, innan de sätter igång med insatserna.  
 

i början av en behandling eller under bedömning försöker jag träffa dem ganska tätt för 
att känna att man kommer någon vart och liksom kan starta upp någonting så i bästa 
fall träffar jag dom en gång i veckan. – Intervju 1 

 
Tiden mellan träffarna blir sedan längre. Arbetsterapeuterna berättar att detta är för att de vill 
ge patienten tid att hinna testa insatserna under längre tid för att få testa på dessa i olika typer 
av situationer.  
 

att patienten hinner och ta hem det och sätta igång testa och stöta på svårigheter…. 
man brukar ändå va ivrigt från första veckorna och tycka liksom det är ganska kul tills 
man stöter på att man inte riktigt orkar – Intervju 4 
 

Arbetsterapeuterna berättar att uppföljningen på många sätt ser ut som kartläggningen. De 
beskriver att de återigen använder whiteboardtavlan och konkretiserar “Det här försökte vi 
göra för att uppnå det här målet” och så får patienten ta ställning till om de kan bocka av 
målet som uppnått eller inte. De arbetsterapeuter som använde sig av ett 
bedömningsinstrument under kartläggningen berättar att de under utvärderingen brukar 
använda samma instrument igen så får patienten skatta på nytt. 
 
De beskriver att trots att uppföljningarna inte alltid blir av, anser arbetsterapeuterna att de är 
lika viktiga som kartläggningen. Arbetsterapeuterna beskriver hur patienternas motivation 
påverkar hur arbetet med uppföljningar ser ut. De berättar att patienter ofta uteblir från bokade 
möten, och uppföljningar och att de försöker jobba med att under det första mötet boka in en 
ny tid direkt. I de fall det inte görs berättar arbetsterapeuterna att kontakten ofta dör ut. När ett 
inbokat möte inte blir av erbjuder arbetsterapeuterna en tid till, för att i många fall har 
patienten haft det svårt att komma iväg just den dagen.    
   

Sen uteblir dom mycket, glömmer bort tider, missar tider, kommer inte hemifrån just 
den dagen på grund av ångest eller vad som helst. Kan vara dåligt väder. Men får dom 
en till tid brukar dom komma. – Intervju 4 

 

6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
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Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver sitt arbete med 
interventioner för unga vuxna med ADHD. Studiens resultat visade att arbetsterapauterna 
ansåg att arbetsterapeutiska interventioner i kombination med insatser från andra 
verksamheter och professioner är viktigt för unga vuxna med ADHD.  
 
Samtliga intervjuer visade att arbetsterapeuter, oavsett verksamhet, arbetar utifrån 
interventionsprocessen. Genom att alltid inleda interventionsprocessen med en utredning för 
att kartlägga varje persons individuella syn på deras egen situation och få en bred inblick i hur 
deras upplevda svårigheter påverkar aktivitetsutförandet (3). Det som är gemensamt för 
samtliga arbetsterapeuters kartläggningar är att de ligger till grund för nästa steg i 
interventionsprocessen, vilket är val av insatser vilket, också stämmer överens med Fischer 
och Nymans interventionsprocessen (3).  Resultatet visar att arbetsterapeuterna följer 
arbetsterapeutisk praxis i sitt arbete med unga vuxna med ADHD.   
 
I intervjuerna framkom det att kartläggningen utgick från patienten, och låg till grund för hur 
behandlingen utformades. Att utgå från patienten stämmer överens med det Fischer och 
Nyman anser ska ligga till grund för ett klientcentrerat arbetssätt (3). Resultatet visade också 
att många av arbetsterapeuterna tyckte att det var bra att ha med en anhörig under utredningen 
eftersom de kunde komplettera klientens egna berättelser och upplevelser av sitt 
aktivitetsutförande. En viktig del i att arbeta klientcentrerat är att ta hänsyn till etiska aspekter, 
enligt Fisher och Nyman handlar det bland annat om att arbetsterapeuten måste utgå från 
klientens önskemål och behov (3). I resultatet framkommer det att arbetsterapeuterna endast 
använder de närståendes utsagor som stöd, men hur dessa faktiskt påverkar patientens val av 
aktiviteter i målsättningen framkommer inte. Chu och Raynols studie visar dock att 
familjecentrerade interventioner har en positiv inverkan på resultatet av insatserna, och är ett 
bra sätt för att nå en lyckad beteendeförändring hos personer med ADHD (19). 
 
Resultatet visade att interventionerna för de unga vuxna syftar till att de ska få en ökad känsla 
av självständighet i sina vardagliga aktiviteter. Detta stämmer överens med en tidigare studie 
som gjorts på vad som motiverar unga vuxna med ADHD. Den visade att målet med 
interventionerna är att de vill stå på egna ben och inte längre vara beroende av en förälder 
eller en annan anhörig (6). Många av arbetsterapeuterna berättade att det är just att vara 
beroende av någon annan som patienten vill komma ifrån. I intervjuerna framkom att de 
främsta svårigheterna som de unga vuxna med ADHD upplevde för att känna självständighet 
var tidshantering och behovet av mänskligt påminnelsestöd.  
 
Resultatet av studien visade att hjälpmedel och strategier ska vara lättförståeliga och 
lättanvända för att resultatet av insatsen ska bli bra. Att arbeta med enkla kognitiva stöd är 
enligt Lagerkvist ett sätt att göra den abstrakta informationen konkret (14). Samtliga 
arbetsterapeuter i studien arbetar därför med att börja så enkelt som möjligt och förskrivningar 
av digitala hjälpmedel förekom endast i de fall som patienten redan testat ett analogt 
hjälpmedel, som exempelvis en kalender eller att utnyttja alla funktioner som finns i 
mobiltelefonen. 
 
Enligt arbetsterapeuterna i studien var kombinationen av kognitiva hjälpmedel och strategier 
samt att med tydliggörande pedagogik inspirera patienten till att hitta motivationen till 
aktivitetsförändringen det mest framgångsrika tillvägagångssättet för att målen med insatserna 
skulle uppnås. Att det är ett upplevt problem hos personer med ADHD att hitta motivation är 
på grund av deras förmåga att sätta händelser i perspektiv (8). Arbetsterapeuternas arbete med 



19 
 
 

 

tydliggörande pedagogik, för att visuellt göra abstrakt information konkret, är därför viktigt 
för att interventionerna ska fungera. 

Resultaten visade att samtliga arbetsterapeuter i studien ansåg att uppföljningar var en av de 
viktigaste delarna i interventionsprocessen. Uppföljningen är till för att fastställa valet av 
insatsens resultat, och om patienten anser att målet som sattes upp vid kartläggningen blivit 
uppnått eller inte (3). De arbetsterapeuter som gjorde uppföljningar använde sig av samma 
bedömningsinstrument vid både kartläggning och utredning vilket enligt Kielhofner 
rekommenderas (4) för att patienten enkelt ska kunna se hur situationen förändrats och för att 
arbetsterapeuten ska få ett enkelt mätbart resultat.  

6.2 Metoddiskussion  
För att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar med interventioner för unga vuxna med ADHD 
användes en kvalitativ ansats, vilket Olsson och Sörensen menar är en lämplig metod för att 
beskriva situationer från ett inifrånperspektiv (15). Syftet med kvalitativa studier är att 
karaktärisera något, att undersöka och beskriva subjektiva upplevelser och erfarenheter hos en 
individ.  
 
Den kvalitativa ansatsen valdes till denna studien eftersom denna metod lyfter en subjektiv 
erfarenhet hos deltagarna (17). Denna metod kunde bidra till att besvara studiens syfte och 
även öka förståelsen hos författarna. Intervjuer användes för att inhämta data till denna studie. 
Snöbollsurvalet (16) möjliggjorde att antal deltagare ökade och detta ledde till att resultatet 
blev innehållsrikt och varierande vilket svarar bra till studiens syfte.  
 
Att få kontakt med arbetsterapeuter som uppfyllde inklusionskriterierna var svårare än 
författarna från början hade räknat med. Det visade sig att unga vuxna med ADHD inte var en 
målgrupp som många primärt arbeta med. Det krävdes därför ett flertal försök med att både 
ringa och maila till verksamheter för att få kontaktuppgifter till arbetsterapeuterna. Det mest 
gynnsamma tillvägagångssättet var att via en grupp på Facebook skicka ut förfrågan om 
deltagande. På detta sätt kunde författarna sedan ta en vidare kontakt med vardera intressenten 
och skicka ut informationsbrevet.  
 
De åtta arbetsterapeuterna som sedan deltog i studien kom från olika verksamheter och hade 
olika lång yrkeslivserfarenhet vilket gjorde att urvalet i studien blev heterogent, det innebär 
att deltagarna har möjligheten att ge en bredare inblick i det studerade fenomenet. Ett 
heterogent urval är enligt Alvehus det vanligaste vid en kvalitativ studie (20). Ett heterogent 
urval stärker enligt Kristensson (21) tillförlitligheten i studien. 

Någon pilotintervju gjordes inte på pga. tidsbrist. En pilotintervju är enligt Polit och Beck ett 
bra sätt att testa hur väl intervjuguiden fungerar (16) Istället informerades vår första informant 
om att det var vår första intervju, och frågan om vi kunde få dennes åsikter om vår intervju 
ställdes innan intervjun satt igång, vilket informanten godkände.  

Intervjuguiden fungerade bra, det blev en logisk ordning och beroende på verksamhet blev 
svaren olika fylliga. Polit och Beck (16) menar att en kronologisk ordning i intervjuguiden 
underlättar i intervjun och därför tog författarna beslutet att följa arbetsterapiprocessen (3) för 
att skapa en logisk ordning på frågorna. Det var aldrig någon fråga som kändes överflödig 
eller onödig utifrån studiens syfte. Den enda förändring som gjordes i samband med den 
första intervjun var att i ett av hennes svar uppkom vikten av samtal för att hitta motivation. 
Frågan om hur de arbetar med motivation blev därför en del av intervjuguiden under den 
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första intervjun. Den sista frågan i guiden är den enda frågan om inte har med 
arbetsterapiprocessen att göra, utan istället belyser studiens kunskapslucka och 
problemformulering. Valet att behålla den som en del av intervjun var för att författarna hade 
intresse av att se om även de verksamma arbetsterapeuterna ansåg att det är en lucka som 
behöver fyllas.  

Två av intervjuerna gjordes med båda författarna närvarande en fördel med detta var att båda 
hade chansen att ställa följdfrågor om det var någon den tyckte att informanten kunde 
förtydliga. I de intervjuer då båda författarna deltog, delades frågorna upp mellan dem genom 
att de tog varsin halva av intervjun. Detta för att undvika känslan av förvirring kring vem 
informanten skulle vända sig till.  

Alla följdfrågor behövdes inte i alla intervjuer. I de fall det behövdes gick i efterhand att 
koppla till hur länge informanten varit verksam. För de med lite mindre yrkeserfarenhet 
märktes en viss nervositet av i början av intervjuerna och de talade inte därför lika fritt kring 
frågorna. Enligt Lantz (22) kan nervositet vara en faktor som försvårar möjlighet till 
reflektion, och i detta fall behövdes följdfrågorna ställas för att få en bredare inblick i 
arbetsterapeutens arbete. 

Intervjuerna och telefonintervjuerna gav oss en likvärdig datainsamling resultatmässigt. 
Nackdelen med telefonintervjuerna var att det gjorde det svårare att ha en god samtalskontakt 
på så sätt att författaren ofta fick låta tystnaden bestå för att det var oklart om informanten var 
färdig med sitt svar, eller bara funderade. I vissa fall uppstod tillfällen då både pratade 
samtidigt eller att den ena avbröt den andra. Vid telefonintervjuerna kunde inte båda 
författarna delta.  
 
Dataanalysen gjordes av båda författarna vilket enligt Kristensson ökar tillförlitligheten i en 
kvalitativ studie då materialet inte riskerar att påverkas av en individs förförståelse (21) 
Intervjuerna i studien gav ny information vid varje tillfälle, det innebär att datamättnad inte 
uppfylldes under studiens gång. Datamättnad innebär att ingen ny information tillkommer 
(17). Att Datamättnad inte uppnåddes visar enligt Alvehus på att intervjustrategier har funkat 
och gett utrymme för nya infallsvinklar att komma fram (20). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysmetoden gav författarna möjligheten att ta vara på all  
insamlad data. Transkriberingarna, kondenseringarna och skapandet av kategorier var mycket 
tidskrävande. Ett par av arbetsterapeuterna som intervjuades hade inte svenska språket som 
modersmål. Detta ledde till vissa problem med språkförståelsen i transkriberingen. De 
svårtolkade delarna av intervjuerna bestod dock endast av grammatiska felformuleringar och 
uttal, så detta påverkade inte resultatets tillförlitlighet. 
 
Då intervjuerna var fyllda med många välutvecklade svar var det svårt att försöka få in det 
manifesta innehållet i ett fåtal kategorier. Författarna ansåg att det antingen krävdes många 
små kategorier för att hålla sig till det manifesta innehållet och istället kombinerades det med 
att göra tolkningar av både det manifesta och det latenta och på detta sätt skapades 
kategorierna för att få med det relevanta datainnehållet (18). 
 
Eftersom intervjuguiden var baserad på en arbetsterapiprocess hade det underlättat 
dataanalysen haft en deduktiv ansats då kategorierna skulle utgått från de olika stegen i 
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processen. Detta valdes bort då mycket relevanta data hade gått förlorad om inte kategorierna 
skapats induktivt (18).  
 
Genom intervjuerna förstärkte författarna flera gånger att fokuset på studien ligger på de 
patienter som har ADHD eftersom flera av arbetsterapeuterna även arbetade med andra 
diagnosgrupper, med liknande svårigheter. Att styra intervjuers riktning mot dess syfte är 
något som Lantz nämner ofta är behövligt i semi- och ostrukturerade intervjuer (22). Trots 
detta kan författarna inte garantera att svaren från arbetsterapeuterna handlar om enbart deras 
arbete med den patientgruppen. Det som dock stärker det, är att svaren på frågorna från 
samtliga arbetsterapeuter som intervjuades är så lika varandra. 
 
7. Slutsats 
Studien visar att arbetsterapeutiska interventioner hjälper unga vuxna med ADHD att hitta en 
struktur i vardagen som underlättar deras aktivitetsutförande, deras delaktighet i samhället och 
möjliggör till självständighet. De arbetsterapeutiska interventionerna hjälper också personerna 
med ADHD att hitta motivationen till att slutföra de aktiviteter det påbörjat, vilket är en av de 
primära svårigheterna som arbetsterapeuterna upplever att patienterna har. Resultatet visar att 
väldigt små insatser kan göra en väldigt stor skillnad för de unga vuxna med ADHD, och att 
arbetsterapeuterna därför främst arbetar med strategier och enkla hjälpmedel för 
patientgruppen.  
7.1 Vidare forskning 
Studien visar att det är viktigt att det arbetsterapeutiska arbetet sätter igång i tidig ålder. 
Arbetsterapeuterna i studien beskriver att de har arbetslivserfarenhet som visar att många av 
dem med ADHD som inte fått rätt hjälp i tid hamnar utanför samhället och ofta hamnar i 
kriminella kretsar istället. Det finns mycket att vinna på få igång ett samarbete mellan skolan 
och arbetsterapeuter, för att utbilda lärare och pedagoger kring strategier och struktur som i 
sin tur kan underlätta skolgången för dem med ADHD. 
 
Bristen på forskning om hur arbetsterapeuter arbetar med unga vuxna med ADHD leder till att 
resurserna för diagnosgruppen är för få. Resultatet visar att många unga vuxna med ADHD 
har dålig självkänsla som leder till konsekvenser långt in i vuxenlivet. En ökad mängd 
forskning om diagnosgruppen skulle möjliggöra för flera resurser och insatser för personer 
med ADHD. På så sätt kan patienterna få en ökad förståelse för diagnosen från grunden och få 
mer kunskap kring hur de själva kan hantera deras uppleva svårigheter, detta kan i sin tur öka 
självkänslan. 
 
Mer forskning inom området skulle generera ett ökat intresse och kunskap om diagnosen som 
både kan spräcka tabut att ha en diagnos, samt att behovet av resurser tydliggörs.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Namn: 

1. Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut 
2. Vilka olika verksamheter har du arbetat på 
3. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 
  

1. Beskriv hur ditt arbete inom den här verksamheten ser ut?  
• Arbetar ni i team kring den här diagnosgruppen?  
• Har du kontakt med andra verksamheter? 

 
2. Kan du beskriva hur ditt arbete med patienten ser ut från första möte till sista? 

• Arbetar du oftast med observationer eller intervjuer under utredningen? 
• Hur ofta ses ni?  
• Arbetar ni med patienten individuellt eller i grupper? 
• Under hur lång period pågår patientkontakten? 

 
3. Hur arbetar du med bedömningsinstrument? 

• Vilka, Varför? 
 

4. Kan du beskriva vilken aktivitet patienterna i den här åldern själva upplever är viktigast att 
klara av själva och varför? 

 
5. Hur arbetar du med motivation? 

 
6. Arbetsterapeuter arbetar mycket med kognitiva stöd och strategier för personer med ADHD.   

o Kan du beskriva hur du arbetar med kognitiva hjälpmedel?  
o Strategier? 

§ Hur vanligt är det att du arbetar med kombinationer av dessa?  
§ Kan du beskriva hur du kombinerar dessa? 

 
7. Hur arbetar du med miljöanpassningar?  

 
8. Vad har du för erfarenheter av resultaten av de olika interventionerna?  

• Vilka interventioner fungerar bäst? 
 

9.  Hur arbetar du med utvärderingar och uppföljningar? 
• Är det något du reflekterar över som är specifikt för den här åldersgruppen? 

 
10. Upplever du att det blir någon skillnad i interventionerna om patienten är ny diagnosticerad 

som ung vuxen, än om patienten fått den som barn? 
 

11. Slutligen - Vilka enligt dig är det främsta skälen till att arbetet med unga vuxna som har 
ADHD bör studeras mer? 

 
12. Finns det något du vill tillägga? 


