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Sammanfattning: 

Bakgrund: Diagnosen Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ger svårigheter inom 

planering och strukturering vilket försvårar dagliga aktiviteter i vuxenlivet. Vuxna kvinnor 

bör ha förmågan till detta vilket är svårt med en ADHD diagnos i bakgrunden. 

Arbetsterapeuten kan i sin profession bidra med kognitiva åtgärder inom planering och 

strukturering vilket kan underlätta i kvinnornas vardag. Forskningen inom området kvinnor 

och ADHD är ur kvinnornas perspektiv och forskningen ur arbetsterapeutens perspektiv är 

begränsad. 

 

Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi för kvinnor med 

diagnostiserad ADHD.   

 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och med ett ändamålsenligt urval. Sju 

arbetsterapeuter i Mellansverige intervjuades och data analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Föreliggande studie visar att arbetsterapeuternas erfarenheter är att 

arbetsterapeutiska åtgärder förbättrar utförandet av aktiviteter hos kvinnor med ADHD. 

Resultatpresentationen innefattar fyra kategorier samt sju underkategorier. 

 

Slutsats: Resultatet visade att arbetsterapeutiska åtgärder oftast bidrog till förändring i 

tillvaron för kvinnor med ADHD som arbetsterapeuterna träffade, skulle denna kunskap 

behöva lyftas och uppmärksammas. Åtgärderna som framkom i studien var oftast riktade mot 

struktur, tidshantering och sömn. Åtgärderna kan därför tänkas vara användbara för 

arbetsterapeuter i arbetet för kvinnor med ADHD, alternativt andra målgrupper men även för 

andra aktörer som finns inom företag, skolan samt omvårdnad. 
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INLEDNING 

Neuropsykiatriska sjukdomar som bland annat Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) ökar i diagnostiseringar och innefattar nu även vuxna (1). Vuxna kvinnor med 

ADHD är den grupp som ofta tar kontakt för utredning på eget initiativ då de upplever 

vardagens krav som övermäktiga (2). De har på olika sätt lyckats att klara av skolan men 

vuxenlivet ställer nya och andra krav på självständighet. Dessa nya krav påverkar förmågan 

att utföra vardagliga aktiviteter. 

 

Inom arbetsterapi görs åtgärder för att förbättra aktivitetsförmågan avseende aktiviteter i det 

dagliga livet för personer med olika funktionsnedsättningar (3). Det är därför intressant att 

beskriva arbetsterapeutens upplevelser av arbetsterapi för kvinnor med ADHD. 

1.BAKGRUND 

1. 1 Arbetsterapi 

I arbetsterapi ligger fokus på hela människan och hela hennes livssituation. Kielhofner (3) 

skriver att för att förstå hela individen och hennes svårigheter bör faktorer som viljekraft, 

vanebildning, utförandekapacitet samt miljöfaktorer beaktas. Viljekraften är motivationen 

som finns till aktivitet. Vanebildning är hur aktiviteter organiseras och skapar mönster samt 

rutiner. Utförandekapacitet är de fysiska och mentala förmågor som är grunden till utförande 

(3). Kielhofner (3) menar att miljöfaktorer innefattar de platser där människor vistas samt 

föremål som brukas. Något som även påverkar människan i sitt handlingsmönster är den roll 

vi identifierar oss till, en roll som speglar ett socialt definierat beteendemönster. Detta kan till 

exempel vara rollen som mamma som speglar det beteendemönster som definierar denna roll 

men även att beteendet är likt det som andra förväntar sig av den aktuella rollen (3). 

Arbetsterapi bedrivs inom områdena vardagliga aktiviteter, arbete och fritid. Förmågor, 

rutiner och miljöer kan också påverkas genom arbetsterapi (4). Detta innebär att 

arbetsterapeuten kan få en bred inblick i de utmaningar människan kan möta i sin vardag och 

vilka möjligheter en arbetsterapeut har för att lösa dessa problem på ett unikt tillvägagångssätt 

(4). 

 

Kielhofner (3) benämner vardagliga aktiviteter som aktiviteter i dagliga livet, vilket innefattar 

aktiviteter som är återkommande och nödvändiga för att sköta om oss själva. I denna studie 

kommer aktiviteter i dagliga livet vidare benämnas som vardagliga aktiviteter. Kielhofner (3) 

skriver att mänsklig aktivitet är “arbete, lek, och aktiviteter i det dagliga livet inom ramen för 

den tidsmässiga fysiska och sociokulturella kontext som karaktäriserar mycket av mänskligt 

liv”. Människan är av naturen en aktiv individ och har därför ett behov av att vara aktiv, 

således finns det naturliga skäl till att människan vill utföra vardagliga aktiviteter och arbete. 

Aktivitet kan även innefatta att utföra saker tillsammans med andra människor vilket gör 

människan till en social individ som delar aktivitet och mening med andra (3). Aktiviteter ger 

människan möjlighet att ge uttryck för sin personlighet och skapa sin identitet. Identiteten 

avspeglar därmed sig i det aktivitetsmönster som personen har och är en viktig del hur andra 

människor uppfattar personen (3). 

 

När en person har ett mål som är betydelsefullt och aktiviteten leder till måluppfyllelse blir 

aktiviteten meningsfull (5). Meningsfullhet i en aktivitet är något som är subjektivt och 

individuellt, arbetsterapeuten gör därför en aktivitetsbedömning för att skapa en bild av det 

meningsfulla för den enskilde individen (5).  Meningsfullhet i aktivitet menar Argentzell & 

Leufstadius (6) är något som är centralt i arbetet med klienter, det motiverar personen att vara 
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aktiv vilket är en förutsättning för att arbeta rehabiliterande. Arbetsterapeuten arbetar 

klientcentrerat där klientens perspektiv och önskemål är av vikt att ta hänsyn till (3). I det 

klientcentrerade arbetet där klienten således är delaktig i sin rehabilitering är det personen 

själv som väljer sina mål.  Engagemanget från klienten är även betydelsefullt, detta då 

personens perspektiv samt behov bör vara den ledande principen (6). För att uppnå 

klientcentrering i sitt arbete använder arbetsterapeuterna processer som innefattar utredning, 

åtgärder och resultat. Ett exempel på en processmodell är Occupational Therapy Intervention 

Process Model (OTIPM) (7) vilket ger arbetsterapeuten en tydlig struktur att följa för att 

kartlägga klientens svårigheter och behov. 

 

1.2 Uppkomst av ADHD och dess diagnoskriterier 

Det finns till viss del delade teorier om uppkomsten av ADHD. Waite (2) menar att orsaken 

till ADHD är okänd. Dock skriver Beckman (1) att tvillingstudier visar en tendens till att om 

den ena tvillingen uppvisar symtom för ADHD är sannolikheten 80% att även den andra 

tvillingen har samma symtom, detta då enäggstvillingar har samma genuppsättning. Resultatet 

i dessa studier skulle innebära att ADHD är ett av de vanligaste ärftligt betingade psykiatriska 

tillstånd (1). Beckman (1) skriver att vid ADHD finns outvecklade funktioner i hjärnans 

främre delar. I hjärnans frontallober regleras vårt beteende, kontroll av impulser samt vår 

förmåga att planera och förutse handlingar. I frontalloben finns även arbetsminnet som gör det 

möjligt att bearbeta flertalet aktuell information av olika slag (1). Arbetsminnet är den första 

lagringsplatsen där information bearbetas och där vi även tänker och resonerar kring 

händelser, vilka är de exekutiva funktionerna (1). Vid störning av dessa funktioner resulterar 

det i svårigheter att bearbeta och/eller planera händelser samt intryck men även att 

automatisera vardagshändelser vilket innebär att skapa återkommande rutiner som till 

exempel att diska varje dag (8).  

 

Diagnosen ADHD innefattar svårigheter inom uppmärksamhet, hyperaktivitet och 

impulsivitet (9). För att diagnostiseras med ADHD krävs det enligt Diagnostic and Statistical 

manual of Mental disorders 5 (DSM-5) (10) att svårigheter finns inom område A 

(begåvningsnivå) och/eller B (aktivitetskontroll) och antingen område C (motorisk kontroll) 

eller D (perception). 

 

1.3 ADHD hos vuxna 

ADHD hos vuxna ses som en relativ ny diagnos vilket beror på att det finns olika 

beteckningar av diagnosen samt att kriterierna för att diagnostiseras varierat över tid. Detta 

ger följaktligen en okänd siffra av hur många vuxna som har diagnosen i vuxen ålder (1). 

Dock visade studien utförd av Christopher Gillberg och Peder Rasmussen (11) där en 

uppföljning utfördes på 101 vuxna som diagnostiserats som barn med ADHD att över hälften 

fortfarande uppvisade problem som hänförde sig till diagnosen Enligt Beckman (1) finns det 

få studier om hur symtomen utvecklas med åldern, men att symtomen inte blir lika 

framträdande med åren.  

 

Svårigheter inom uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet kvarstår livet ut men med 

åldern kan personen lära sig olika strategier för att kompensera för de svårigheter som uppstår 

(9). I vuxen ålder finns behovet av att planera samt ha ett vardagligt handlingsmönster för att 

uppnå ett socialt fungerande liv (12). Personer med ADHD kan trots sina inlärda strategier ha 

svårigheter med att ta initiativ till aktiviteter och även avsluta de som påbörjats. Svårigheter 

med planering och organisering av aktiviteter är även något som förekommer 

(13,14).  Personer med dessa svårigheter kan ibland uppfattas av andra som slöa och 
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nonchalanta och att en förändring av beteendet kan anses som något lätt att förändra. Dock 

kräver det en omfattande ansträngning för personen att förändra detta beteende (8). 

 

1.4 ADHD hos kvinnor 

Det är tre gånger vanligare att pojkar blir diagnostiserade med ADHD, så den stereotypa 

bilden är ofta en pojke som har svårt att sitta stilla (1). Pojkar blir oftare diagnostiserade i 

skolåldern då de visar svårigheter med hyperaktivitet, som kan vara svår för omgivningen att 

hantera. Flickors symtom skiljer sig från pojkarnas, deras symptom är inte lika iögonfallande 

och störande och kan därmed gå omgivningen förbi (15). De kan även bli diagnostiserade med 

exempelvis kronisk depression eller bipolär sjukdom (16). Hos kvinnor förekommer 

uppmärksamhetsstörning oftare än hyperaktivitet vilket visar sig i att de glömmer saker, är 

lättdistraherade samt skjuter upp till exempel utförandet av aktiviteter (1). 

 

Kvinnor med ADHD upptäcks oftast inte förrän de själva söker hjälp då de inte får vardagen 

att gå ihop, när kraven på självständighet blir större (16). Beckman (1) skriver att svårigheten 

att få ihop vardagen kan se annorlunda ut för männen, de kan ha en kvinna vid sin sida som 

kan kompensera deras svårigheter. Det är få som kopplar diagnosen ADHD till en vuxen 

kvinna som har svårigheter att hålla ordning i hemmet (1). I rollen som kvinna förväntas hon 

av samhället och omgivningen att vara den som sköter hushållet samt familjen, samtidigt som 

hon ska arbeta utanför hemmet (1,2). Då diagnosen ger svårigheter inom områden som 

planering, uppmärksamhet samt strukturering blir detta påtagligt vilket medför problematik 

inom aktivitetsområdet hemmet (17). Förklaringen kan vara att i hemmet saknas en färdig 

struktur i jämförelse med såsom det gör på ett arbete, där det finns hålltider samt 

förväntningar på prestation. I hemmet är detta något som behöver skapas av individen själv, 

vilket kan vara en svårighet för personer med ADHD (1,13).   

 

Flertalet kvinnor har varit omedvetna om sin funktionsnedsättning innan diagnostisering, 

vilket ofta resulterat i att de skapat olika strategier för att dölja sina svårigheter. Då det krävs 

omfattande ansträngning för att åtgärda eventuella svårigheter kan detta bli en börda för 

kvinnorna som framkallar känslor av skam och låg självkänsla (2, 8). Känslorna kan resultera 

i kombinerade symtom som stress, oro samt depressiva symtom (2,16). 

 

1.5 Arbetsterapi för personer med ADHD 

Neuropsykiatriska sjukdomar kan ge personer svårigheter gällande planering, strukturering 

samt igångsättande av aktivitet. Lundin & Mellgren (9) menar att i mötet med en person med 

ADHD bör en medvetenhet finnas om personens förutsättningar samt att utgå från 

funktionshinderperspektivet vilket innebär att personen vill men inte kan. För att stödja 

personer med ADHD kan det vara till hjälp att skapa en struktur på vardagen samt stötta 

personen till motivation (9). Arbetsterapeuten kan stödja personen i detta genom olika 

åtgärder, exempelvis genom att kartlägga vilka aktiviteter som tar energi och ge förslag på 

schema över dagens- och veckans aktiviteter. Arbetsterapeuten kan även informera om vilka 

hjälpmedel som finns att förskriva samt vilka som finns att utnyttja i vår vardagsteknik (5). 

Dessa arbetsterapeutiska åtgärder kan ge bättre struktur och tidsplanering som möjliggör 

utförandet av vardagliga aktiviteter.  

 

Genom sin kunskap om roller, vanor, utförandekapacitet samt miljö kan arbetsterapeuten 

möta kvinnor med ADHD i den situation hon befinner sig i för tillfället. Detta genom att 

anpassa åtgäderna efter kvinnans roll och ta hänsyn eller förbättra befintliga vanor samt att 

utföra åtgärder efter kvinnans utförandekapacitet och även miljön omkring. Utifrån detta kan 
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arbetsterapeuten bidra till förändring inom dessa delar vilket kan förbättra tillvaron för 

kvinnan. 

2. PROBLEMFORMULERING 

Forskning inom området kvinnor med ADHD och vuxna med ADHD (2,13,14,15,16,17) 

belyser svårigheter med planering och strukturering vilket försvårar i aktiviteter. Den 

stereotypa kvinnorollen medför att kvinnorna ska ha förmåga till att organisera 

aktivitetsområden som hem och arbete vilket är svårt med en ADHD-diagnos i bakgrunden. 

Waite (2) påvisar i sin studie om kvinnor och ADHD, att strukturera och organisera aktiviteter 

tar energi vilket resulterar i att de aktiviteter som anses vara ointressanta uteblir eller att 

energin inte finns för både arbetet och hemmet.  Tidigare forskning visar att flertalet kvinnor 

diagnostiseras i vuxen ålder vilket leder till att de även kan ha andra symtom kombinerade 

med sin ADHD, vilka kan vara utmattningssymtom, stress samt oro (13,16). Kvinnor som 

feldiagnostiseras, diagnostiseras senare i livet eller har dolda symtom har genom livet skapat 

strategier för att dölja sina svårigheter och därmed kämpat i det tysta (13,16).   

 

Den forskning som finns inom området kvinnor och ADHD ses ofta ur kvinnornas perspektiv 

och den befintliga forskningen ur arbetsterapeutens perspektiv är begränsad. Då 

arbetsterapeuten arbetar med vanor, roller samt utförandekapacitet skulle de kunna möta 

problematiken som uppstår hos personer med ADHD då det är inom dessa områden 

svårigheter ofta uppstår. Arbetsterapeuten arbetar i sin profession med kognitiva åtgärder 

inom planering, strukturering samt igångsättande av aktivitet, något som kvinnor med ADHD 

har svårigheter med. Det är därför av intresse att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att 

arbetsterapi kan bistå kvinnor med ADHD. 

3. SYFTE 

Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi för kvinnor med diagnostiserad 

ADHD. 

4. METOD  

4.1 Kvalitativ metod 

Då syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi för 

kvinnor med diagnostiserad ADHD valdes kvalitativ design med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vid kvalitativ metod finns en tanke hos forskarna att materialet ska 

baseras på deltagarnas verklighet och synpunkter samt att kvalitativa studier tenderar att vara 

holistiska och ser efter helheten av ett fenomen. Metoden kräver även att forskaren är delaktig 

och använder sig själv som instrument vid insamling av data (18). 

 

I denna studie ger det arbetsterapeuten möjlighet att med egna ord beskriva hur de upplever 

fenomenet som studeras vilket i detta fall är deras upplevelse av arbetsterapi för kvinnor med 

ADHD och intervjuaren kan genom sitt sätt att ställa frågor bli delaktig i studien och samla in 

den data som eftersträvas. 

 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att arbetsterapeuterna skulle vara legitimerade, 

arbeta inom psykiatrin och ha kvinnliga klienter med ADHD. För att finna deltagare till 

studien gjordes ett ändamålsenligt urval. Polit och Beck (18) skriver att ändamålsenligt urval 

innebär att välja den grupp deltagare som på bästa sätt kan gynna studien. För att få kontakt 
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med potentiella arbetsterapeuter så kontaktades enhetschefer eller receptioner på 

vuxenpsykiatriska mottagningar i Mellansverige via telefon/och eller mail. Genom 

enhetschefen/receptionisten skapades därefter en kontakt med berörda arbetsterapeuter som 

tillfrågades via mail om intresse av deltagande i studien. Vid visat intresse erhöll 

arbetsterapeuterna ett informationsbrev innehållande syfte samt metod. Efter att ha tackat ja 

bokades en tid samt plats för intervjun. Kontakt skapades med nio arbetsterapeuter, sju valde 

att delta i studien, två män och fem kvinnor. Två arbetsterapeuter tackade nej på grund av 

tidsbrist. Deltagarna hade varierande yrkesverksamma år, arbetade med olika socialgrupper 

och arbetade i storstad kontra mindre stad. 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer med sju arbetsterapeuter från 

olika län i Mellansverige. En intervjuguide (se bilaga) användes som innehöll öppna frågor 

med följdfrågor. Gillham (19) menar att halvstrukturerade intervjuer är ungefär lika långa och 

att samma frågor ställs vid de olika intervjutillfällen. Öppna frågor syftar till att den som blir 

intervjuad kan ge berättande svar om det som studeras och även följdfrågor för att klargöra 

det som berättas (20). Öppna frågor valdes då det kunde ge ett innehållsrikt svar. 

 

Intervjuguiden som användes i studien var uppbyggd efter arbetsterapiprocessens områden, 

utredning, åtgärd och resultat av åtgärder samt litteratur inom området. Intervjuerna var 

mellan 25 och 40 minuter långa. Innan intervjun startade ställdes frågan till samtliga 

arbetsterapeuter om samtycke till inspelning av intervjun och det informerades ytterligare en 

gång om att deltagande i studien var frivilligt. De första två intervjuerna utfördes enskilt av 

uppsatsförfattarna och resterande fem intervjuer utförde uppsatsförfattarna tillsammans. 

Under dessa fem intervjuer delades frågorna mellan uppsatsförfattarna och åtta frågor var 

ställdes. De sex första intervjuerna skedde på arbetsterapeuternas arbetsplats på avtalad tid. 

Den sista intervjun utfördes av uppsatsförfattarna via telefonsamtal. Vid en intervju erhöll 

uppsatsförfattarna ett tillägg via mail samma dag som intervjun utfördes. Tillägget var en 

komplettering till sista frågan under området utredning (se bilaga 1). Kompletteringen togs 

med till analysen. Samtliga intervjuer spelades in på en MP3 spelare, detta för att få ett så 

rättvist och levande resultat som möjligt och för att underlätta senare bearbetning. Efter 

slutförd bearbetning raderas dessa filer från inspelningsutrustningen. 

 

4.4 Dataanalys 

Analysen av data utfördes enligt kvalitativ innehållsanalys (21). Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant där skratt samt uppehåll i samtalet togs med. Transkriberingen 

utfördes enskilt av uppsatsförfattarna samma dag eller dagen efter intervjun utfördes. 

Analysen av det insamlade materialet genomfördes av båda uppsatsförfattarna tillsammans. 

Hela texten lästes för att ge en helhetsbild av varje enskild intervju. Texten delades därefter in 

i domäner utifrån svaren från deltagarna till respektive frågeområden utredning, åtgärd och 

resultat av åtgärder. Domäner innebär en grövre struktur på materialet och utgör delar av 

texten inom ett specifikt område (21). Indelningen skedde genom att färgmarkera varje 

område i texten. Då intervjuguiden var uppbyggd efter arbetsterapiprocessens områden, låg 

detta som grund för domäner och analys. Tillvägagångssättet för analysen var deduktivt, 

vilket innebär att analysen sker efter en utarbetad mall (21).  

 

Därefter identifierades meningsenheter genom att återigen färgmarkera det som besvarade 

syftet. Identifieringen av meningsenheterna utförde uppsatsförfattarna var för sig. 

Meningsenheterna som är grunden för fortsatt analys är ord, meningar eller stycken som 

håller samman texten genom sitt innehåll (21). Meningsenheterna analyserades tillsammans 
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av uppsatsförfattarna inom varje område för att se om de tillhörde en annan domän. 

Meningsenheterna kondenserades därefter, vilket innebär att korta ned texten men behålla 

dess huvudsakliga innehåll (21). Genom abstrahering fick varje kondenserad meningsenhet en 

kod. Koderna analyserades och i detta förfarande skapades sju underkategorier efter likheter 

och skillnader. Därefter lästes de kondenserade meningsenheterna i varje underkategori ett 

flertal gånger för att försäkra att ingen kod hamnat fel. I bearbetningen av underkategorierna 

skapades fyra kategorier vilket var utredning, åtgärder, resultat av åtgärder och upplevelse av 

arbetsterapi. De tre förstnämnda kategorierna var detsamma som domänerna. 

Underkategorierna som skapades var kontaktorsak, kartläggning/bedömning, målsättning, 

psykoedukation, hjälpmedel, strategier samt stöd från omgivningen. Underkategoriernas 

innehåll är homogena, medan kategorierna inbördes är heterogena. Meningsenheter, koder 

och kategorier lades in i tabellen för en bättre översikt (se tabell 1). 

 

Tabell 1.Från meningsenhet till kategori 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Ehh många söker för att de har 

sömnproblem, att de har svårigheter att 

varva ner på kvällarna att det finns en 

motorisk oro, att de är uppvarvande 

tankemässigt.  Så det är vanligt med 

svårigheter att varva ner, slappna av, 

sova. 

Problem med sömn, 

svårt att varva ner 

tankemässigt och 

motoriskt. 

Upplevelse 

av stress 

Utredning 

Det skulle jag nog säga är 

veckoscheman, och påminnelser, i 

mobilen å lite såhär timstockar tavlor det 

är nog dom vanligaste tror jag 

Vanligaste är 

veckoschema, i 

mobilen, timstock, 

tavlor 

Hjälpmedel 

för struktur 

Åtgärder 

Tyngdtäcken får ju väldigt bra hjälp med 

sömnen, många faktiskt! Så får en god 

effekt av sömnen, 

För många ger 

tyngdtäcke en god 

effekt med sömnen 

Effekt av 

åtgärd 

Resultat av 

åtgärder 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Då studien avser intervjuer med människor faller den under lag (2003:460) som innebär lag 

om etikprövning av forskning som avser människor. Då studien inte behandlar känsliga 

personuppgifter och är ett examensarbete inom universitetet faller den inte inom ramen för 

forskning. Därmed behövs inget tillstånd sökas hos etisk kommitté (22). Dock innefattar 

studien människor vilka ska skyddas från skada samt kränkning genom individskyddskravet 

(23). Enligt Vetenskapsrådet (24) kan individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav vilka kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att berörd deltagare ska informeras om 

forskningens syfte samt att deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innefattar att forskaren 
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ska inhämta samtycke från deltagaren samt att deltagaren har rätt att själv bestämma om sin 

medverkan (24). Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att samtycke 

inhämtas innan intervjutillfällena och genom informationsbrevet deltagarna tillhandahöll. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa 

(24). Konfidentialitetskravet beaktades då samtliga deltagare avidentifieras så att det inte är 

möjligt för läsaren att identifiera någon deltagare. Intervjuerna raderades även från 

bandspelare efter avslutad analys. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast användas i forskningsändamål (24). Insamlade data och resultat 

kommer endast att användas i denna studie och därmed anses även nyttjandekravet tagits i 

beaktning. 

 

Nyttan med deltagande i studien gav arbetsterapeuterna en möjlighet att dela och reflektera 

kring sina upplevelser av arbetsterapi för kvinnor med ADHD. Vid färdigställd studie kan 

arbetsterapeuterna ta del av studien och förhoppningsvis få fler perspektiv, utveckla sina 

tankar och få ökad kunskap inom området. Risken med deltagandet kan vara att 

arbetsterapeuterna känner stress inför inspelningen av intervjuerna och av att avsätta tid till 

intervjun. Nyttan med studiens syfte bedöms överstiga risken för deltagande.  

5. RESULTAT 

I analysen framkom fyra huvudkategorier och sju underkategorier. I dessa beskrivs 

arbetsterapeuternas upplevelser av att arbeta med kvinnor med ADHD samt hur 

arbetsterapeutiska åtgärder påverkar förmågan att utföra aktiviteter. Resultatet beskrivs i 

löpande text med belysande citat av de intervjuade arbetsterapeuterna som benämns som AT 

och är numrerade från nummer ett till sju. 

5.1 Utredning 

I denna kategori presenteras arbetsterapeuternas syn på utredningsfasen. 

 

5.1.1 Kontaktorsak 

Arbetsterapeuterna beskrev att stress och kaos var den främsta kontaktorsaken som kvinnor 

med ADHD sökte arbetsterapi för. De berättade att något som kunde framkalla stress var 

svårigheter vid morgonrutinerna som innefattade frukost samt morgonbestyr och att komma 

iväg till jobb och skola/förskola. Arbetsterapeuterna beskrev att morgonrutinerna kunde ingå i 

rollen som förälder. De berättade även att kvinnorna kunde ha svårigheter med minne och 

uppmärksamhet vilket följaktligen gjorde att kvinnorna glömde vissa åtaganden som kunde 

vara till exempel olika möten eller daglig personlig hygien. Arbetsterapeuterna berättade att 

kvinnorna beskrev kaos eller oreda i vardagen och således hade svårt att organisera och skapa 

en regelbundenhet i vardagliga aktiviteter samt upprätthålla både kortsiktiga och långsiktiga 

rutiner. Arbetsterapeuterna beskrev att kaos kunde bero på att kvinnorna hade svårigheter att 

prioritera samt prioritera bort aktiviteter vilket följaktligen skapade stress. De hade svårt att 

komma ihåg aktiviteter eller kom ihåg dem för sent. Detta skapade en oreda och en känsla av 

att halka efter i tiden, att inte vara tidsmässigt i fas. 

 
“Ja..men med ADHD, de funktionsnedsättningar som påverkar aktivitet e de ofta bara att få livets pussel å gå 

ihop…att kunna prioritera saker å ting, å kunna prioritera bort saker å ting, de e jättesvårt” 

AT nr 6 
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Följaktligen gick inte vardagens aktiviteter ihop för kvinnor med ADHD. De intervjuade 

arbetsterapeuterna berättade även att en följd av att ha svårigheter med planering och 

strukturering gjorde att kvinnorna blev överbelastade då det i många fall var kvinnorna som 

fick sköta planeringen i familjen. Samhället har ofta dessa förväntningar på rollen som 

förälder och partner.  Kombinationen av nedsatt minne samt svårigheter att få ihop vardagen 

gav kvinnorna tecken på utmattningssyndrom då det fanns svårigheter med att hitta en balans 

mellan aktiviteterna. 

 

5.1.2 Kartläggning/bedömning 

Arbetsterapeuterna berättade att för att ringa in svårigheter samt för att bedöma passande 

åtgärder utfördes en kartläggning. Kartläggningen utfördes oftast via intervjuer eller samtal 

med kvinnorna. Arbetsterapeuterna kunde även vid kartläggning av vardagen utföra 

observationer av aktiviteter och därmed göra en aktivitetsbedömning. Detta för att se hur 

aktiviteter fungerade och vilka rutiner som fanns. Vid en fördjupad funktions- och 

aktivitetsbedömning kunde arbetsterapeuten använda olika typer av självskattningsinstrument, 

som Assessement of Motor and Process Skills (AMPS) och Perceive, Recall, Plan and 

Perform (PRPP). Vid intervjuer användes ”Min mening" och "Bedömning i delaktivitet”. 

Vissa använde bedömningsinstrument i pappersform, andra hade frågorna i bakhuvudet vilka 

de förhöll sig till. 

 
“Det sker så att jag träffar personen i fråga och börjar alltid med en intervju, en kartläggning. I intervjun där 

använder jag ibland olika skattningsinstrument men ganska mycket ett kliniskt bedömningssamtal, baserat på 

frågor beroende på vad jag vill ha reda på så att säga..” 

AT nr 5 

 

“Jo alltså det är klart det är inget jag använder på pappret jag har det ju i bakhuvudet så att säga..har ju 

tänket” 

AT nr 4 

 

Det som framkom vid kartläggningen var att arbetsterapeuterna upplevde att kvinnorna 

beskrev svårigheter främst inom aktivitetsområdet hemmet. Arbetsterapeuterna berättade att 

de upplevde att arbetsplatsen kunde fungera för dessa kvinnor då den har en färdig struktur 

med fasta arbetstider, arbetsuppgifter och klara förväntningar på vad som ska göras. Även om 

det fungerade på arbetet så kunde det ändå vara svårt att komma dit i tid. Arbetsterapeuterna 

berättade att de svårigheter som uppstod för kvinnorna i hemmet var att bibehålla eller skapa 

en struktur då det i hemmet inte fanns en ram att förhålla sig till som det kan finnas på ett 

arbete. Kartläggningen utfördes mestadels eller enbart mot hemmet och sällan eller aldrig på 

arbetsplatsen. Arbetsterapeuterna berättade dock att det var svårt att helt utesluta arbetsplatsen 

då arbetet ofta var involverat i kvinnans vardag och påverkades av hennes 

funktionsnedsättning. 

 
“det funkar ju jättebra på jobbet å sen är det kaos hemma å då är de ju oftast så att har man ett jobb som är 

ganska strukturerat man har fasta tider å man har liksom fasta arbetsuppgifter det är väldigt inramat å tydligt 

då syns inte dom här svårigheterna utan då funkar man oftast ganska bra på jobbet, men hemma när det är lite 

löst å ledigt å de är ju liksom kanske ingen som är förväntar sig att maten ska va färdig klockan 6 utan då blir 

det rörigt å stökigt hemma.” 

AT nr 3 

 

Samtliga arbetsterapeuter beskrev att i kartläggningen framkom även svårigheter med 

sömnen, något som påverkade kvinnornas vardagliga aktiviteter. De berättade att kvinnorna 

ofta beskrev motorisk oro och svårigheter med nedvarvning på kvällarna. Vilket gav 
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svårigheter med att komma till ro och därmed somna vilket gav kvinnorna få sömntimmar, 

svårt att vakna och därmed komma i tid till aktiviteter kommande dag. 

 

 
“... de kan ju va lite så…att man….ligger..inom citationstecken..att man ligger lite efter i tid på nåt sätt…..man 

har svårt att komma i säng å man har svårt att komma upp å...sen har man svårt å komma i tid till möten å så” 

AT nr 4 

 

5.1.3 Målsättning 

Samtliga arbetsterapeuter beskrev det centrala i att skapa individuella mål efter individens 

drivkraft eller vilja till förändring samt vad arbetsterapeuten hade möjlighet att bistå med. För 

att nå framgång i åtgärderna skapade arbetsterapeuterna tillsammans med kvinnan mål efter 

hennes svårigheter samt vilja eller önskemål till förändring av en eller flera aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna berättade att vid första mötet hade kvinnorna ofta ett diffust mål eller 

något de hade motivation att arbeta med, något som efter kartläggningen blev mer specifikt. 

De berättade även att målen kunde behandla flera olika områden, då det kunde vara svårt med 

till exempel matplanering, tidsplanering eller sömn. De intervjuade arbetsterapeuterna 

framhöll att det aktuella målet för åtgärderna var det som kvinnorna var motiverade till, 

avsaknad av motivation resulterade ofta i att målet inte uppnåddes. Det framkom även vid 

intervjuerna att om kvinnan framhöll en specifik svårighet, till exempel att enbart ha svårighet 

med att passa tider, var detta målet med åtgärderna. Dock var oftast målet att nå en 

fungerande vardag. Deltagarna upplevde att det ibland kunde finnas vissa svårigheter med att 

sätta mål då kvinnorna beskrev svårigheter som var infiltrerade inom fler områden i vardagen. 

 
“..brukar vi ringa in vilka områden eeh som är viktigast för patienten att kanske förändra eller förbättra å sen 

utifrån de börja eeh så övergripande mål brukar väl oftast vara såhär få en mer… välfungerande vardag..eller 

om det inte är JÄTTE specifikt jag missar bara tider ja men då är det ju liksom det vi jobbar mot men vi brukar 

formulera det tillsammans.” 

AT nr 2 

 

5.2 Åtgärder  

Kategorin presenterar olika åtgärder som framkom vid intervjuerna. 

 

5.2.1 Psykoedukation 

Genom psykoedukation fick kvinnorna information om sin diagnos ADHD samt en förståelse 

för sina svårigheter. Arbetsterapeuterna berättade att de var delaktiga i mottagningens ADHD-

grupp där deras uppgift bland annat var att bidra till att personer med ADHD kunde få en 

insikt om sin diagnos, hur diagnosen kunde påverkar deras förmåga till aktivitet och 

omgivning. De intervjuade arbetsterapeuterna beskrev även vikten av att närstående erhöll 

samma information om diagnosen som kvinnorna. De hade därför patient- och närstående 

utbildningar tillsammans med andra professioner i form av en föreläsning till de som fått sin 

ADHD-diagnos. De som diagnostiserats senare i livet fick bearbeta beskedet mer emotionellt 

om sin diagnos vilket kunde leda till både lättnad och känsla av ledsamhet över att ha blivit 

missförstådda i livet. 

 

Arbetsterapeuterna berättade att kvinnornas ålder var varierande, från 18 år till 65 år. De 

upplevde dock att det var lite fler som sökte arbetsterapeutiska insatser när de befanns sig 

mellan 25–40 år men oavsett ålder var psykoedukation av vikt för att få förståelse för sin 

nuvarande livssituation. Arbetsterapeuterna nämnde att åtgärder runt personer med ADHD var 
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en ständigt pågående process där nya svårigheter kunde dyka upp under hela livets gång. Den 

arbetsterapeutiska relationen kunde därmed vara pågående hela livet ut. 

 
“ne men det är just kring ADHD att det blir ju som en evig process också att bara för att jag träffar en patient 

just nu några gånger eller under en rehabiliteringsperiod så det…betyder ju inte att det är klart…utan sen nästa 

år kanske det kommer någonting nytt som jag behöver ….träffa den om ……..det är som en process, en ständig 

pågående.” 

AT nr 3 

 

5.2.2 Hjälpmedel 

Åtgärder som bidrog till en bättre struktur på aktiviteter och tidsplanering i vardagen samt 

sömn var något som de intervjuade arbetsterapeuterna upplevde som centralt att erbjuda sina 

klienter. De upplevde dock inte att åtgärderna skilde mellan de yngre och äldre kvinnorna.  

 

De vanligast förekommande hjälpmedlen var tyngdtäcke, olika planeringsverktyg både 

digitala som appar till mobil, surfplatta och analoga som papperskalender samt 

whiteboardtavlor, timstock och timetimer. Tyngdtäcken av olika slag upplevdes av 

arbetsterapeuterna som ett hjälpmedel som ofta gav fler sömntimmar eftersom det kunde 

förändra sömnrutinerna för kvinnorna. Tyngdtäcke var ett hjälpmedel som ofta förskrevs. 

Timstock och timetimer är tidshjälpmedel, dessa ger en visuell bild av hur tiden fortskrider 

och bidrog på så sätt till att kvinnan kunde få kontroll på tiden. Arbetsterapeuten kunde även 

utveckla ett redan befintligt hjälpmedel och göra det mer funktionellt, som till exempel 

kvinnans mobiltelefon och dess kalenderfunktion. Arbetsterapeuterna framhöll att olika 

planeringshjälpmedel ofta var aktuella då svårigheter med tidsplanering ofta förekom. 
 

“Eeh det skulle jag nog säga är veckoscheman, och påminnelser, i mobilen å lite såhär timstockar tavlor eeh det 

är nog dom vanligaste tror jag….” 

AT 2 
 

5.2.3 Strategier 

De intervjuade arbetsterapeuterna upplevde att de som fått diagnos i ett senare skede i livet 

hade försökt hitta olika strategier för att kompensera sina svårigheter men att svårigheterna 

ändå kvarstod då kraven var annorlunda i vuxen ålder. Arbetsterapeuterna berättade att det 

fanns flera sätt att skapa en hållbar struktur. Ett sätt kunde vara att hitta nya strategier för att 

hantera sin dag, genom att planera in aktiviteter i en kalender, skriva minneslistor eller hitta 

helt egna lösningar. Det fanns även gruppbaserad arbetsterapeutisk behandling vid namn ”Ha 

Koll” där kvinnorna fick möjlighet till färdighetsträning gällande tid och planering. 

 

Vid sömnsvårigheter beskrev arbetsterapeuterna att de började med olika strategier som en 

åtgärd, och ibland var dessa strategier tillräckliga. En utav dessa strategier kunde vara att lära 

ut sömnhygieniska regler för att komma till ro, en regel kunde till exempel vara att undvika att 

titta på mobil/dataskärm innan läggdags. De intervjuade arbetsterapeuterna beskrev även 

strategier som kunde användas för att minska uppskjutande beteende i en aktivitet och 

uppgifter som ansågs energikrävande. Dessa strategier kunde iscensättas genom scheman eller 

liknande beroende på kvinnans behov av visualisering samt rent konkret prata tankemönstret 

kring aktiviteter. För att ge kvinnorna ökad kontroll använde arbetsterapeuterna strategier som 

att träna i en aktivitet. Detta kunde vara att hantera ekonomi eller åka kommunala färdmedel.  

 

Då det ofta förekom svårigheter med tidsplanering beskrev arbetsterapeuterna strategier för 

detta genom att skapa konstgjorda deadlines närmare i tid i form av delmål eller att involvera 



  

11 

 

någon annan i aktiviteten. Genom att involvera en utomstående person till aktiviteten gjorde 

det att kvinnan kände ytterligare ansvar att utföra aktiviteten. 

 
“Ganska många har ju problem med tidsuppfattning, lite skämtsamt kan man ju säga att många är närsynta vad 

gäller tid……alltså man…ser bara det som ligger nära i tid å det är det man tar tag i å jobbar med sen……..det 

som ligger långt fram i tiden det finns liksom inte så…..då gäller det ju att….försöka…..skapa ja….man kan säga 

skapa konstgjorda deadlines som ligger närmare i tid då eller deluppgifter” 

AT nr 4 

 

5.2.4 Stöd från omgivningen 

De flesta kvinnor som arbetsterapeuterna kom i kontakt med hade familj med barn eller 

sambo, vilka även de påverkades indirekt av åtgärderna och behövdes involveras i dessa. 

Arbetsterapeuterna berättade att ibland kunde sambo eller närstående vara närvarande när 

åtgärderna introducerades och fick på så sätt ta del av de insatser som kvinnan erhöll. Detta då 

det är svårt att arbeta mot en förändring för en ensam individ utan stöd från omgivningen. 

Kom kvinnorna själva bad arbetsterapeuterna kvinnorna att prata med sambo eller närstående 

om de åtgärder som var aktuella, detta då åtgärderna som vidtogs även behövde fungera i 

hemmiljön. Ett exempel var att övriga familjemedlemmars aktiviteter också fanns med på 

planeringstavlan. Kvinnan kunde då se detta något som underlättade för henne då aktiviteterna 

påverkade hennes dag.   

 

Arbetsterapeuterna upplevde att omgivningen i form av anhörig, närstående eller 

boendestödjare kunde utgöra en resurs för kvinnorna men även ett hinder till utveckling eller 

att deras förväntningar kunde bidra till en omedveten stress. Omgivningen var ändå i de flesta 

fall ett stöd för kvinnan som de oftast inte skulle klara sig utan. Arbetsterapeuterna upplevde 

att omgivningen kunde vara ett stöd för de kvinnor som fortfarande bodde hemma då 

föräldrarna höll strukturen genom att till exempel ha koll på tider, påminna och skjutsa till 

olika aktiviteter utanför hemmet. Ibland blev detta dock ett hinder då föräldrarna kunde ha 

svårt att backa och släppa taget om sitt unga vuxna barn. Den yngre kvinnan kunde därmed ha 

svårigheter att utveckla sina förmågor men som även kunde påverkas av motivation som 

saknas. Arbetsterapeuterna upplevde att motivationen var annorlunda hos de yngre då de inte 

såg svårigheterna på samma sätt som en vuxen, detta kunde bero på att kraven på 

självständighet är tydligare i vuxen ålder samt att närstående kunde ge mer stöd till de yngre. 

 
“De patienter som är väldigt beroende av sin omgivning när de kommer, det skulle kunna var en ung tjej som 

kanske bor hemma fortfarande och har väldigt mycket uppbackning av sina föräldrar, så mycket uppbackning att 

tjejen i fråga inte får träna sina förmågor…” 

AT nr 1 

 

Arbetsterapeuterna upplevde även att kvinnorna ibland skämdes för att ta hjälp från sin 

omgivning eller berätta om sin diagnos, av rädsla för att de skulle bli behandlade annorlunda. 

Arbetsterapeuten fick då ta en uppmuntrande roll och stötta kvinnorna till att berätta om sin 

diagnos och vilka svårigheter samt resurser den medförde. Arbetsterapeuterna beskrev även 

att kvinnorna ibland kände en känsla av skam och var väldigt självkritiska då omgivningen 

ofta påtalar deras svårigheter. Arbetsterapeuten som var i kontakt med kvinnan under den 

aktuella åtgärden fick då ta en coachande roll och framhäva det positiva samt påtala hennes 

framsteg. 

 
“en del är ju öppna och berättar om sin ADHD en del vill inte berätta, speciellt på jobbet är, så att de inte 

liksom blir behandlade på annat sätt liksom så här att de tror att de inte är kapabla, så att det är ofta uppmana, 

få kvinnor att berätta vad de är duktiga på och vad de har svårare för, vad de behöver lite hjälp och stöd 

med....” 

AT nr 7 
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5.3 Resultat av åtgärder 

De intervjuade arbetsterapeuterna upplevde att kvinnorna med ADHD ofta uppnår resultat av 

de åtgärder som de har erbjudit dem. Arbetsterapeuterna berättade att när kvinnorna fick 

möjligheten till andra förutsättningar till genomförande av aktivitet kunde detta bidra till ökad 

känsla av kontroll. Åtgärder som till exempel påminnelselarm gjorde att kvinnan missade 

färre möten vilket gav en känsla av kontroll och hon vågade lita på sin förmåga att passa tider. 

Detta minskade i sin tur stressen och gav följaktligen bättre självkänsla och självförtroende. 

Arbetsterapeuterna beskrev att strategierna kunde vara ett verktyg för bättre struktur och 

tidsplanering. En välstrukturerad dag gav aktiviteterna en given plats, minskade upplevd 

stress och kvinnorna behövde inte spendera tid på att komma ihåg aktiviteterna utan kunde få 

energi över till annat. Arbetsterapeuterna upplevde att en enskild åtgärd inte behövde göra en 

stor skillnad utan ofta var det många små åtgärder som tillsammans ökade kvinnans 

livskvalitet. 
 

“Det får ju ett verktyg att börja kunna göra på nya sätt, så kanske inte kunna gå annars eftersom personen 

inte har förmågor eller vad man säga…det blir ett sätt att avlasta hjärnan...” 

AT nr 1 

 

Arbetsterapeuterna berättade att med en fungerande sömn och att vakna mer utvilad kunde det 

ge en fungerande kognitiv förmåga och arbetsterapeuterna upplevde att kvinnorna då inte var i 

behov av ytterligare insatser. Ett hjälpmedel som kunde bidra till att kvinnan varvade ner och 

fick den sömn hon behövde var tyngdtäcke. Tyngdtäcket som bidrog till en förändrad 

dygnsrytm möjliggjorde att ha ork till de aktiviteter som förekom under en dag. Tyngdtäcke 

var den åtgärd som deltagarna i studien tog upp som ett exempel på en insats som de upplevde 

gjorde skillnad i kvinnans livssituation och kunde bidra till bättre kvalité på utförandet av 

vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuterna nämnde dock att en del personer kunde få en känsla 

av att känna sig fastspända av detta hjälpmedel. 

 

“ett tyngdtäcke jag förskrev till en patient och blev helt lyrisk, sov bra, å kunde sluta med sömnmedicinen och sa 

att de var det bästa sak hon kunde få, det höjde hennes livskvalitet och hon var så glad att hon kunde leka med 

barnen liksom. Så det är väldigt roligt att en liten grej som ett tyngdtäcke kunde hjälpa henne att en mamma att 

få kunna umgås med sina barn liksom att leka.” 

AT nr 7 

 

5.4 Upplevelse av arbetsterapi 

Då kvinnorna med ADHD ofta erhöll åtgärder i form av hjälpmedel eller strategier i det 

arbetsterapeutiska arbetet utmynnade det i en förändring av deras liv.   

Arbetsterapeuterna berättade att kvinnorna upplevde arbetsterapi som behandlingsform som 

något positivt då den riktade sig mot svårigheter i vardagen och att arbetsterapeuten ofta gav 

konkreta förslag på förändringar som kunde höja förmåga till aktivitet hos dessa kvinnor. 

Arbetsterapeuternas upplevelser var att när kvinnorna möter arbetsterapeuten första gången så 

hade de positiva förväntningar på vad hen kunde göra för henne. Arbetsterapeuterna berättade 

att de kvinnor som deltog i de gruppbaserade arbetsterapeutiska behandlingarna såg dessa 

som positiva, där fick de tillfälle att träna och dela upplevelser med andra i samma situation. 

Arbetsterapeuterna upplevde att kvinnorna kände en tacksamhet över de åtgärder de fått och 

det hade resulterat i att kvinnorna fått struktur på vardagen och en förändring i utförandet av 

vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuterna upplevde även att arbetsterapi minskade behovet av 

övrig hälso- och sjukvård då kvinnorna upplevde mindre ångest, fungerade bättre kognitivt 

och svårigheterna blev inte lika besvärande. 
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“..sen hon vill bara jag skulle komma ett år senare å titta..å hon var så glad..ångesten hade försvunnit” 

AT nr 6 

 

Arbetsterapeuterna berättade även att en del kvinnor upplevdes som skeptiska mot föreslagna 

åtgärder då de hade provat något liknande tidigare och misslyckats medan vissa kunde ha en 

övertro på arbetsterapi, att allt nu kommer att ordna sig. Dock påtalade arbetsterapeuterna att 

det krävs en hel del arbete för kvinnan till att skapa denna förändring och det är något 

personen själv måste bidra med och det kan kännas arbetsamt och ta kraft och energi av 

personen. 
 

“De kanske vill ha mer ordning men vill inte ändra på sitt aktivitetsmönster. Ja de måste själva acceptera att de 

själva måste ändra aktivitetsmönster för att få mer ordning…självklart med stöd men att det finns ett motstånd 

att göra på ett nytt sätt.” 

AT nr 1 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi för kvinnor 

med diagnostiserad ADHD. Det övergripande resultatet av föreliggande studie var att 

arbetsterapeuterna upplevde att arbetsterapi bidrog till förbättrat utförande av aktiviteter hos 

kvinnor med ADHD, dock skilde sig tillvägagångssättet för vilka åtgärder som blev aktuella. 

 

Arbetsterapeuterna upplevde att svårigheterna visade sig tydligast i hemmiljön där det kan 

saknas en tydlig struktur som kunde finnas på till exempel ett arbete. Denna upplevelse 

belyser även Beckman (1) som skriver att mannen förstår inte hur kvinnan kan klara av 

uppgifter på jobbet men inte hemma. Resultatet överensstämmer med vad som framkommit i 

tidigare utförda studier inom området vuxna med ADHD, vilket är att svårigheter med 

strukturering försvårar vardagliga aktiviteter (13). De intervjuade arbetsterapeuterna utförde 

sällan insatser mot arbetsplatser något som uppsatsförfattarna reflekterade över. Detta då 

uppsatsförfattarna anser att vikten av struktur finns även på arbetsplatsen för att arbetet ska 

fungera väl. Åsikten stärks av att Sarkis (25) nämner att genom att införa personliga strategier 

på arbetet reduceras svårigheterna och ger möjlighet till bättre utförande av arbetsuppgifter.  

 

Det framkom i intervjuerna att arbetsterapeuterna upplevde att kvinnorna ofta hade svårt att 

uppfylla sin föräldraroll. Genom att delta och utföra aktiviteter skapade kvinnan sina olika 

roller i livet som till exempel förälder, kollega och partner och dessa roller blir en del utav 

hennes identitet (4). I studien utförd av Waite (2) nämns det att identitet som känns 

ofullständig kan ge en känsla av otillräcklighet och skam. Något som uppsatsförfattarna kan 

förstå då rollen som till exempel förälder kräver planering som innefattar sig själv och andra 

individer vilket kvinnorna ofta hade svårigheter med. Vid intervjuerna påtalades det att det 

inte fanns skillnad mellan män och kvinnors svårigheter och behov av åtgärder. Trots detta 

skriver Quinn (26) i sin studie att kvinnor med ADHD kämpar i vardagslivet mot könsrollens 

förväntningar från samhället och omgivningen.  

 

Miljön, rutiner, vilja och utförandekapacitet är alla faktorer som påverkar dessa kvinnor och 

bidrar eller hindrar deras förmåga till aktivitet och möjlighet till att skapa roller som de kan 

känner sig trygga i. Detta är något som Kielhofner belyser som viktiga faktorer som påverkar 

människans förmåga till aktivitet (3). Gutman och Szczepanski (12) nämner i sin studie om 

upplevelser hos vuxna med ADHD, att svårigheter upplevs ofta inom aktivitetsområdet 
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hemmet. Uppsatsförfattarna tolkar detta som att män och kvinnor har liknande svårigheterna 

och behov av åtgärder då även männen borde ha svårt att uppfylla sin föräldraroll. Detta då 

föräldrarollen syns tydligast inom aktivitetsområdet hemmet.  

 

Åtgärderna som framkom i denna studie riktade sig till strukturering, organisering, 

tidsplanering samt sömn. Vid åtgärden att skapa struktur över vardagen användes olika 

planeringsverktyg eller strategier. Dessa åtgärder tar även Isaksson och Ek (13) upp i sin 

studie där de undersökte vuxna personers med ADHD engagemang i aktivitetsutförande. 

Åtgärderna är något i likhet med vad som framkommer i föreliggande studie då åtgärderna 

kompenserar svårigheterna vilket följaktligen leder till en känsla av bättre kontroll och 

minskad stress samt upplevt kaos i tillvaron.  

 

Åtgärden att skapa struktur var något som förekom i samtliga intervjuer. Något som dock 

avvek från denna förekomst var att i vissa fall började arbetsterapeuterna med att åtgärda 

sömnsvårigheterna. En åtgärd till detta kunde vara tyngdtäcke. Tyngdtäcke beskrivs av 

Gringas (27) som ett hjälpmedel som kan reducera oro och stress genom sin tyngd och 

därmed konstant sensoriskt tryck. Arbetsterapeuterna ansåg att sömnen kunde påverka den 

kognitiva förmågan och därmed var det svårt att göra en rättvis bedömning av förmågan till 

aktivitet. Hvolby och Bilenberg (28) nämner i sin studie att det finns en förbättring i 

uppmärksamhet och i utförandet av aktivitet vid användning av tyngdtäcke. Dock var denna 

skillnad inte signifikant. I en Random Control Study (RCT) (27) där deltagarna var barn med 

diagnostiserad autism och sömnsvårigheter och deras föräldrar. I studien (27) undersöktes det 

om tyngdtäcke förbättrade sömnen under en längre period, tid för insomning och antalet 

vakna perioder. Det framkom ingen mätbar skillnad till förbättring, dock upplevde deltagarna 

förbättring med sömnen och tyngdtäcket var uppskattat. Uppsatsförfattarna tolkar detta 

resultat som att tyngdtäcke ändå ger en förändring för deltagarna. Detta är i linje med vad 

Hvolby och Bilenberg (28) beskriver i sin studie där deltagarnas tid för insomning förkortades 

vid användning av tyngdtäcke. De intervjuade arbetsterapeuterna upplevde även att 

tyngdtäcke fungerade väl i de flesta fall vilket visar på klinisk förankring av detta hjälpmedel. 

Dock är forskning inom området begränsat. I föreliggande studie framkom det för 

uppsatsförfattarna att alla arbetsterapeuter inte har möjligheten att förskriva detta hjälpmedel. 

Uppsatsförfattarnas tankar om tyngdtäcke är att upplevelsen är individuell, om det påverkar 

sömnen eller inte men att möjligheten att förskriva tyngdtäcke borde finnas i samtliga 

regioner.  

 

Föreliggande studies resultatet visar att arbetsterapeutiska åtgärder som psykoedukation, 

strategier och hjälpmedel gav kvinnorna mer struktur och kontroll på sin tillvaro, som i sin tur 

leder till mindre stress och kaos i vardagen. Detta anses som ett rimligt resultat då förbättrad 

struktur motverkar känslan av kaos samt att Lundin och Möller (8) skriver att skapa struktur, 

använda schema och att göra dagen förutsägbar stödjer de exekutiva funktionerna. Detta stöds 

även av Björkdahl (29) som skriver att strategier är det sätt som främst stöder en nedsatt 

exekutiv funktion.  

 

Resultatet visar även vilken betydelse miljön och dess förutsättningar har för dessa kvinnor, i 

en miljö där struktur finns är funktionsnedsättningen inte lika märkbar som i en rörig miljö. 

Struktur och planering är själva grunden till att kunna hålla ett tidsschema, skapa rutiner och 

bibehålla en naturlig dygnsrytm (3). Föreliggande studie visar att om förmågan till planering 

och initiering är nedsatt kan ett kaos skapas som påverkar vardagliga aktiviteter och arbete. 

Utförandekapaciteten påverkas då stress och brist på sömn bidrar till att kvinnorna inte orkar 

utföra aktiviteten trots att de har viljan.  
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I intervjuerna framkom det även att vid en uppstart av en gruppbaserad arbetsterapeutisk 

behandling var det överrepresenterat antal kvinnor anmälda till gruppen. Kunde detta vara en 

följd av att flertalet vuxna kvinnor idag diagnostiseras med ADHD och är i behov av 

arbetsterapi inom tid och planering. Waite (2,16) skriver i sina studier att flertalet kvinnor 

diagnostiseras senare i livet och att de söker hjälp när vuxenlivet ställer andra krav på 

självständighet och vardagslivet blir således svårare att få ihop.  

 

Föreliggande studie visar att användandet av arbetsterapi kan ge kvinnorna en annan 

livssituation då förändrad struktur och sömn ger dessa kvinnor andra förutsättningar att 

genomföra vardagliga aktiviteter. Denna utökade kunskap rekommenderar att åtgärder inom 

struktur, planering, tidshantering och sömn kan med fördel används i det arbetsterapeutiska 

arbetet för kvinnor diagnostiserade med ADHD. Detta då föreliggande studie visar att 

arbetsterapeuterna anser att arbetsterapi förändrar kvinnornas tillvaro.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Då syftet med föreliggande studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

arbetsterapi för kvinnor med diagnostiserad ADHD valdes kvalitativ design som metod. Detta 

anses som en relevant metod då Polit & Beck (18) skriver att kvalitativ metod syftar till att 

beskriva upplevelse av fenomen. 

 

Urvalet för föreliggande studie utfördes genom ändamålsenligt urval då Polit och Beck (18) 

skriver att detta urval används då en specifik grupp ska undersökas som på bästa sätt kan 

gynna studien, därför valdes legitimerade arbetsterapeuter verksamma inom vuxenpsykiatrin 

som arbetade med kvinnor med ADHD. Intresset att delta i studien var relativt gott då endast 

två arbetsterapeuter tackade nej på grund av tidsbrist. Ett möjligt utfall av fler deltagare hade 

stärkt tillförlitligheten i föreliggande studie ytterligare då fler erfarenheter inhämtats.  

 

För att få en levande beskrivning av fenomenet vilket var upplevelsen av arbetsterapi samt ett 

rikt innehåll intervjuades arbetsterapeuterna personligen av uppsatsförfattarna.  Enligt Polit & 

Beck (18) är personliga intervjuer ett bra sätt att samla in data då materialet får god kvalité. 

Detta då deltagarna sällan avstår att svara på frågan. En testintervju ger uppsatsförfattare 

möjlighet att testa om frågorna ger de svar som de söker (18). Ingen testintervju utfördes, 

vilket kunde ha varit en svaghet då uppsatsförfattarna inte visste om intervjuguiden svarade 

mot syftet. Vid första intervjun erhöll dock uppsatsförfattarna erfarenheter som svarade mot 

syftet. Intervjuguiden behölls därför utan förändring. Den sista frågan som ställdes under 

intervjuerna var: “har du något att tillägga som kan vara bra att ha med i denna studie?”. 

Denna fråga ställdes i syftet att utesluta att information av vikt gick förlorad något som Polit 

och Beck rekommenderar (18). Genom intervjuguidens frågor och denna fråga anser 

uppsatsförfattarna att syftet blev besvarat. Uppsatsförfattarna erhöll även upplevelser utöver 

intervjuguidens frågor. Polit och Beck (18) skriver även att utföra intervjuer i en lugn miljö 

möjliggör att deltagaren kan ge informativa svar. Därför utfördes intervjuerna på 

arbetsterapeuternas arbetsplats och minimera stressen och ökade tryggheten.  

 

Polit och Beck (18) skriver att datamättnad innebär att ingen ny information tillkommer av 

ytterligare intervjuer. Uppsatsförfattarna anade att datamättnad var uppnådd då de utförda 

intervjuerna gav liknande information. Thoren-Jönsson (30) skriver dock att det kan finnas 

svårigheter i att avgöra när mättad är uppnådd då ytterligare intervjuer kan ha resulterat i ny 

information. Detta uppdagades under studiens gång när det saknades arbetsterapeuter från 

regioner med andra förskrivningsrestriktioner när det gäller till exempel förskrivning av 
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tyngdtäcke, vilket kan anses som en svaghet i datainsamlingen. Detta då utfallet på resultatet 

kunde ha blivit annorlunda om intervjuer utförts i de regioner där tyngdtäcken inte är 

förskrivningsbara. 

 

Analysprocessen utfördes av båda uppsatsförfattarna efter kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim (21). Kvalitativ innehållsanalys (21) syftar till att beskriva 

variationer av upplevelser och därför tillfrågades deltagare från olika regioner i 

Mellansverige. Ytterligare variation skapades då deltagarna hade varierande yrkesverksamma 

år, arbetade med olika socialgrupper, arbetade i storstad kontra mindre stad och därför delgavs 

upplevelser från olika perspektiv. Analysprocessen syftar till att granska inspelade intervjuer 

vilket var huvudmaterialet. Samtliga intervjuer avlyssnades och transkriberades samma dag 

eller dagen efter av uppsatsförfattarna något som Rosberg (31) rekommenderar då intervjun 

med dåvarande känsla finns nära i tiden. Uppsatsförfattarna upplevde analysförfarandet som 

svårt då ingen erfarenhet av detta fanns. Kodning och kategorisering var den del som var mest 

problematisk och tidskrävande. Detta då svårigheten var att benämna koden så den svarade 

mot meningsenheten och att utläsa det homogena för varje kategori. Detta kunde möjligtvis ha 

påverkat resultatet då någon kod möjligtvis kunde ha passat bättre i en annan 

underkategori/kategori.  

 

För att säkerställa deltagarnas uttalanden, tillförlitlighet i materialet samt tillvägagångssättet 

för insamling av data diskuteras trovärdigheten för studien. För att säkerställa trovärdighet i 

en studie bör enligt Guba och Lincoln (32) fyra kriterier för trovärdighet följas, vilka är 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet. Trovärdigheten, vilket är 

validitetskriterium och ett övergripande mål för en studie, innebär att sanningen och tolkning 

av data ska återspegla deltagarnas upplevelser och sammanhanget (32). Detta kriterium 

uppfylls i studien då datainsamlingsmetoden och analysförfarandet för studien har beskrivits 

noggrant, intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant samt att studien utfördes i 

dess kontext. Validitetskriteriet kan även stärkas då resultatdelen innehåller citat från samtliga 

deltagare samt att citaten är numrerade vilket visar att resultatet bygger på information från 

samtliga deltagare. Det andra kriteriet är pålitlighet, vilket kan liknas med reliabilitet, och 

innebär pålitlighet i data över tid och förhållande, skulle resultatet bli detsamma om 

förfarandet upprepas med samma deltagare i samma kontext (32). Detta kriterium möttes då 

deltagarna arbetade i fyra olika städer samt att de hade varierande yrkeserfarenhet inom 

psykiatrin vilket gav en variation. Variationen visar att vid upprepat förfarande skulle 

möjligtvis liknande resultat erhållas.  

 

Det tredje kriteriet enligt Guba och Lincoln (32) är bekräftelsebarhet. Detta innebär att den 

data som samlats in bör återspegla deltagarnas röster i resultatet genom citat och att resultatet 

inte är ett påhitt av forskaren (32). Kriteriet möttes då citat delgavs i resultatet från varje 

intervju samt att intervjuerna spelades in för att höra deltagarnas tonläge vid 

frågeställningarna. Att höra de olika betoningarna i personens ordval gav intervjuaren en 

möjlighet att återigen höra det av vikt. Kriterium nummer fyra är överförbarhet som handlar 

om hur överförbart resultatet är till andra sammanhang eller grupper (32). Kriteriet uppfylldes 

då resultatet kan vara överförbart till andra målgrupper, möjligen till personer med stroke eller 

autism, där stöd i de exekutiva funktionerna samt skapa struktur i tillvaron, efter personens 

vanor och roller är aktuellt.  
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7. SLUTSATS 

Då resultatet visade att arbetsterapeutiska åtgärder oftast bidrog till förändring av tillvaron för 

kvinnorna som arbetsterapeuterna träffade, skulle denna kunskap behöva lyftas och 

uppmärksammas. Att detta uppmärksammas skulle kunna bidra till att andra personer med 

svårigheter inom struktur, tidshantering och sömn skulle kunna bli medvetna om det 

arbetsterapeutiska arbetet, oavsett diagnos eller ej. Åtgärderna som framkom i föreliggande 

studie var oftast riktade mot struktur, tidshantering och sömn. Dessa kan därför tänkas vara 

användbara för arbetsterapeuter i arbetet för kvinnor med ADHD alternativt andra målgrupper 

men även för andra aktörer som finns inom företag, skolan samt inom vården.  

8. VIDARE FORSKNING 

Viss evidens finns för struktur och tidshantering men är begränsad angående tyngdtäcke 

kombinerat med sömn. Det bör därför utföras fler studier inom detta område då tyngdtäcke 

upplevs som en fungerade åtgärd. Vidare forskning bör även utföras där tyngdtäcken inte är 

förskrivningsbara för att utröna hur arbetsterapeuter arbetar med sömn i dessa regioner. Det 

efterlyses även vidare forskning hur/eller om arbetsterapi förekommer på arbetsplatser, detta 

då arbetsterapeuterna i föreliggande studie sällan utförde åtgärder på arbetsplatsen. För att 

kunna se könsrollens betydelse behövs studier som inkluderar även män med ADHD.  
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BILAGA 

Intervjuguide 

 

Syfte 

Att beskriva arbetsterapeuters upplevelser av arbetsterapi för kvinnor med diagnostiserad 

ADHD.   

 

Bakgrund 

• Vilken verksamhet du arbetar inom?     

Öppenvården? 

• Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

• Hur länge har du jobbat med personer med ADHD? 

• Har du någon/några andra utbildningar utöver arbetsterapiprogrammet? 

• Hur många personer med ADHD har du kontakt med i ditt arbete? Ett fåtal eller 

ett större antal? 

• Vilken är den vanligaste åldersgruppen som söker behandling hos dig? 

• Hur kommer du i kontakt med kvinnorna som söker till er? 

Remiss? Eget initiativ? 

 

Utredning 

• Kan du beskriva vilken den vanligaste problematik kvinnor med ADHD 

upplever/söker för? 

Inom vilka aktivitetsområden? 

• Hur sker din utredning/bedömning? 

Vilka bedömningsinstrument används?  Annan typ av bedömning? 

• Hur arbetar du med målsättning? 

Hur kommer ni fram till målen? 

Diskuteras målen tillsamman med klienten och hur i så fall?  

Motiverade för att hitta mål? 

• Upplever du som arbetsterapeut att det är någon skillnad på problemområden 

mellan kvinnor som fått sin diagnos i skolåldern mot de som får den som vuxen? 

i så fall vilka? 

 

Intervention 

• Vilka är de vanligaste åtgärderna som du använder? 

Vilka aktivitetsområden riktar sig åtgärderna mot? Vilka är vanligast? 

• Hur du upplever kvinnornas mottagande av dina förslag till arbetsterapeutisk 

åtgärd? 

Kan du utveckla vad det kan innebära? 

 

Resultat 

• Kan du beskriva vilken hjälp du upplever att kvinnorna får genom de 

arbetsterapeutiska interventionerna? 

Inom vilket aktivitetsområde? 
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• Hur upplever du att omgivningen påverkar insatsen runt dessa kvinnor? 

Kan du utveckla vad det innebär? 

 

Avslutning 

• Har du något du vill tillägga som du tycker är bra att få med? 


