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Abstract 
 

A life with ADHD as an adult 

 

By: Johannes Claesson & Eva Hagström 

 

The purpose of this paper was to examine life with ADHD as an adult in 

three areas: work, leisure activities and daily life, and thereby increase the understanding 

of these individuals. The empirical research of the study was interviews with three adult males 

with ADHD. The result from the interviews was analyzed using theories of coping strategies 

and SOC. The result revealed a width of how the disability ADHD affected the interviewee’s 

lives.  It was mainly the symptoms of inattention and hyperactivity that affected 

work, leisure and everyday life. The difficulties were manifested in very different ways. The 

symptom hyperactivity could in some situations be seen as a benefit. Since ADHD affected 

the interviewees in different ways a number of various coping strategies were given as 

examples of how the interviewees deal with stressful situations in live. Various examples of 

how ADHD affected the interviewee’s experience of SOC were reviled in the study. 

 

Keywords: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, adulthood, coping, SOC. 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Att leva med ADHD som vuxen 

 

Av: Johannes Claesson & Eva Hagström 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det kan vara att leva med ADHD som vuxen inom 

tre områden; arbete, fritidsaktiviteter och vardagsliv, och på så vis öka förståelsen för dessa 

individer.  Som underlag för studien gjordes kvalitativa intervjuer med tre vuxna män med 

ADHD-diagnos. Resultatet från dessa intervjuer analyserades med hjälp av teorier om 

copingstrategier och KASAM.  Intervjumaterialet visade på en stor spridning av hur 

funktionsnedsättningen ADHD påverkade livet. Det var främst symptomen 

uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet som ledde till svårigheter i arbetsliv, fritid och 

vardagsliv. Svårigheterna yttrade sig dock på väldigt olika sätt. Symptomet hyperaktivitet 

upplevdes i vissa situationer som en tillgång. Eftersom ADHD påverkade intervjupersonerna 

olika gavs exempel på ett flertal copingstrategier. Det gavs också olika exempel på hur 

ADHD påverkade intervjupersonernas upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 

Nyckelord: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, vuxna, coping, KASAM. 

  



 

 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som tog sig tid och delade med sig av sina 

erfarenheter till oss. Vi vill också tacka föreningen Attention för hjälpen. 

 

Gävle den 4 januari 2011. 

 

Johannes Claesson och Eva Hagström  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

ADHD är en diagnos som många av oss någon gång har kommit i kontakt med. Man räknar 

med att tre till sex procent av alla skolbarn har någon form av ADHD och det är cirka två till 

tre gånger vanligare bland pojkar (Socialstyrelsen, 2004, s. 10). Många tycks förknippa 

ADHD med just pojkar i skolåldern som har svårt att sitta still och koncentrera sig. Vuxna 

som diagnostiseras med ADHD är en relativt ny företeelse. Tidigare fanns uppfattningen att 

ADHD var något som ”växte bort” (Socialstyrelsen, 2002, s. 201). Den tidigare forskningen 

har i huvudsak koncentrerat sig på barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2004, s. 10). Under 

senare år har det forskats alltmer om vuxna med ADHD, men det finns fortfarande mycket 

kvar att utforska inom detta område (Ramsay & Rostain, 2008). Avsikten med denna uppsats 

är att bidra med kunskap om hur livet med ADHD som vuxen kan se ut.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens vetenskapliga syfte är att undersöka hur det kan vara att leva med ADHD som 

vuxen och på så vis öka förståelsen för dessa individer. Undersökningen koncentrerar sig på 

att skildra livet med ADHD utifrån tre teman; arbete, fritidsaktiviteter och vardagliga sysslor.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever personer med funktionsnedsättningen ADHD sin livssituation, såväl 

positiva som negativa erfarenheter? 

 

2. Vilka copingstrategier använder personer med ADHD för att handskas med de 

eventuella problem eller svårigheter de upplever? 

 

3. Hur påverkar ADHD personers upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet? 
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1.4 Koppling till socialt arbete 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) § 1:1 skall socialtjänsten främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Insatserna 

ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Lagen säger 

också att socialnämnden ”skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen 

för människor med fysiska och psykiska funktionshinder” (§ 5:8). För att kunna stödja och 

tillvarata människors egna resurser krävs en kunskap om vilka resurserna är, men även vilka 

begränsningarna kan vara vid olika funktionsnedsättningar. En ökad kunskap om 

funktionsnedsättningen ADHD hos vuxna kan göra att människor får förståelse för sin 

situation och därmed rätt stöd. Uppsatsens ämne anses därför ligga inom ramen för socialt 

arbete.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Studien är indelad i sju kapitel.  I kapitel ett beskrivs uppsatsens bakgrund, syfte samt 

koppling till socialt arbete. Där finns också uppsatsens frågeställningar. I kapitel två ges en 

redogörelse för kunskapsläget för det aktuella området. I kapitel tre redovisas tidigare 

forskning med koppling till uppsatsens frågeställningar. I kapitel fyra redogörs för 

vetenskapsfilosofisk position, vald metod, forskningsdesign, tillvägagångssätt, etiska aspekter 

och uppsatsens trovärdighet. I kapitel fem redogörs för uppsatsens analysverktyg. I kapitel sex 

redovisas resultat och analys. Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel sju. 

2. Kunskapsläget 

2.1 Vad är ADHD? 

ADHD är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder som är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD definieras i den diagnostiska manualen DSM-

IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (se bilaga 1). Denna manual 

används idag världen över (Socialstyrelsen, 2004, s. 17). Enligt Socialstyrelsen (2004, s. 10) 

beräknas tre till sex procent av alla skolbarn ha ADHD och det är cirka två till tre gånger 

vanligare bland pojkar än bland flickor. Flera studier, däribland den svenska 

Göteborgsstudien, har visat att åtminstone 50 procent har kvar sina symptom i vuxen ålder 

(Barkley, Murphy & Fischer, 2008, s. 17). 
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2.2 Huvudsymptom 

Ett av de tre huvudsymptomen vid ADHD är problem med att fokusera uppmärksamheten, 

uppmärksamhetsstörning. Det kan innebära att personen lätt störs av sådant som händer runt 

omkring. Det kan vara någonting som låter i omgivningen eller personer som går förbi och på 

så vis stör uppmärksamheten.  

Impulsivitet innebär att personen har svårt att kontrollera impulsiva reaktioner. Det är 

impulsen i stunden som styr beteendet, utan någon eftertänksamhet.  

Hyperaktivitet innebär en överdriven aktivitetsgrad.  

(se bilaga 1) 

2.3 Diagnostisering 

Diagnosmanualen DSM-IV skiljer mellan tre undergrupper av ADHD 

1. ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning 

2. ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet 

3. ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad typ 

Minst sex av nio kriterier (se bilaga 1) för punkt ett respektive två ska vara uppfyllda för att 

diagnos ska kunna ställas. Dessa kriterier är utvecklade för att kunna ställa diagnos hos barn. 

Problemen ska ha börjat visa sig före sju års ålder och måste ha funnits under en längre tid. 

Vart och ett av symptomen måste vara av den art att det avviker markant från vad som 

förväntas utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå. Problemen ska också ha en allvarlig 

inverkan på barnets sätt att fungera i minst två olika typer av situationer, t.ex. i hemmet och i 

skolan (Socialstyrelsen, 2002, s. 29ff).  

2.4 Vuxna med ADHD  

Hos vuxna som har ADHD är det koncentrationssvårigheter som är det dominerande 

symptomet (Socialstyrelsen, 2004, s. 16). Funktionsnedsättningarna är de samma i vuxen 

ålder som under uppväxten men yttringarna och konsekvenserna ser annorlunda ut. Eftersom 

både upplevelser från uppväxten och den aktuella livssituationen har betydelse för hur ADHD 

yttrar sig har vuxna i regel en mer varierande problembild. Den problematik som ofta beskrivs 

av vuxna med ADHD är en varaktig känsla av rastlöshet och understimulans. Det kan vara 

särskilt svårt att behålla uppmärksamheten när man t.ex. lyssnar på någon som föreläser, 

följer en konversation eller läser en bok. Det kan också vara svårt att fokusera tankarna då 

man arbetar med teoretiska arbetsuppgifter. Ljud och intryck från omgivningen kan lätt 
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uppfattas som störande. Andra problem som är vanliga är att man glömmer 

överenskommelser, tider och var man har lagt sina saker (Socialstyrelsen, 2002, s. 204f). 

 

Vuxna som har ADHD har ofta problem med impulsiva handlingar, dvs. att man handlar för 

fort och ogenomtänkt, och svårigheter med att behärska sina känslor. Detta leder ofta till 

missförstånd och oenigheter med vänner, familj och arbetskamrater. Eftersom många moment 

i vardagen kräver mycket ansträngning och planering är det många som ständigt bär med sig 

en känsla av att inte hinna eller orka med. Detta medför även att den vardagliga stressen blir 

extra påtaglig. Problemen med att planera och organisera studier och arbete är stora och 

speciellt svårt är det med att just ”komma igång” med själva arbetet. Personer med ADHD 

reagerar ofta starkt på små frustrerande moment och motgångar i vardagen. Det är vanligt 

med skiftningar i sinnesstämningen, från att vara uttråkad, understimulerad och otillfredsställd 

till en nära euforisk känsla med en tro på att alla hinder kan övervinnas (Socialstyrelsen, 2002, 

s. 205).  

 

Barkley m.fl. beskriver ett antal teman för att identifiera ADHD hos vuxna. De har kommit 

fram till att de viktigaste teman där ADHD skapar störst svårigheter är i arbetet, vid studier 

och i hanterandet av privatekonomi. Av dessa tre är det studieaktiviteter som påverkas mest 

negativt av ADHD. Forskarna anser att eftersom ADHD har störst effekt inom dessa tre 

områden är det där man ska lägga den största tyngdpunkten då man undersöker om vuxna 

personer har ADHD (Barkley m.fl., 2008, s. 149). 

 

2.5 Skillnaden mellan symptom och funktionshinder 

Symptom av ADHD är de beteendemässiga uttryck, t.ex. ouppmärksamhet, impulsivitet, 

hyperaktivitet etc., som är associerade med denna funktionsnedsättning. Funktionshinder är de 

konsekvenser som symptomen får i interaktionen med omgivningen. Förkortat kan man säga 

att symptom är kognitiva eller beteendemässiga störningar och funktionshinder är 

konsekvenserna av dessa störningar. Exempelvis är det ett symptom att vara lättdistraherad då 

man arbetar i skolan eftersom det representerar ett kognitivt beteende från individen. Däremot 

blir det ett funktionshinder att få låga betyg på en kurs, inte slutföra grundskolan eller till och 

med att förlora sina vänner på grund av att man alltid är lättdistraherad i skolan (Barkley m.fl., 

2008, s. 133). 
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2.6 Förstahands- och andrahandseffekter  

De tre huvudsymptomen som nämns för ADHD hanteras på olika sätt i studier och litteratur. I 

många beskrivningar väljer man att slå ihop impulsivitet och hyperaktivitet till en gemensam 

kategori. För tydlighetens skull har vi valt att definiera dessa som tre olika symptom för att 

tolka sambandet mellan symptom, förstahands- och andrahandseffekter.  

Alla tre symptomen förhåller sig till varandra och särskilt tydligt är sambandet mellan 

impulsivitet och hyperaktivitet, vilket blir tydligt då man ser på andrahandseffekterna.  

2.6.1 Uppmärksamhetsproblem 

Ouppmärksamhet kan innebära stora problem för personer med ADHD. Vanligtvis leder det 

till svårigheter med att lyssna på och uppfatta vad någon säger, svårigheter med att ta till sig 

instruktioner, att komma igång med uppgifter som ska utföras, att bli snabbt uttråkad, att 

avsluta uppgifter som påbörjats, att glömma och tappa bort saker, att fastna i ovidkommande 

detaljer etc. (Socialstyrelsen, 2007, s. 12f). 

 

Ovan nämnda problem, som är en direkt effekt av symptomet ouppmärksamhet, skapar i sin 

tur stora andrahandseffekter. Problemet med att lyssna och uppfatta vad folk säger kan 

påverka samvaron och samspelet med familj, vänner och kollegor, vilket gör att personer med 

ADHD i stor utsträckning har svårt att upprätthålla sociala relationer och har ett dåligt socialt 

skyddsnät. Koncentrationssvårigheter och problem med att lyssna och ta till sig av vad andra 

säger kan få stora konsekvenser i skolan och resulterar i att personer med ADHD i regel har 

lägre utbildning och i högre utsträckning är arbetslösa (Hellberg Edström, 2007, s. 123f). 

2.6.2 Impulsivitet 

Det impulsiva handlandet innebär att personer med ADHD inte kan låta bli att agera och 

reagera utifrån inre impulser och stimuli från omgivningen utan att tänka på resultatet och 

dess konsekvenser. Som en följd av detta blir det nuet och det mest aktuella för stunden som 

prioriteras. Impulsiviteten kan även leda till en motorisk klumpighet. Detta blir mer påtagligt i 

ostrukturerade situationer, om uppgiften kräver mycket egen reflektion och om det saknas 

tydliga mål och belöningar (Socialstyrelsen, 2007, s. 14f).  

 

De tidigare nämnda problem som är en direkt effekt av impulsiviteten skapar i sin tur 

andrahandseffekter i livet. Ett liv som till stor del styrs utifrån impulser innebär att livet 
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präglas av kortsiktighet, planlöshet och bristande målinriktning. Studier visar att personer med 

ADHD flyttar och byter arbete oftare än andra personer. Den nedsatta kontrollen på beteendet 

och rörelser gör att man i större utsträckning är med om olyckor på arbetsplatsen och i 

trafiken (Hellberg Edström, 2007, s. 123f).  

 

2.6.3 Hyperaktivitet 

Det som tidigare beskrevs som överaktivitet eller hyperaktivitet kan också betraktas som en 

svårighet att hitta rätt aktivitetsnivå i förhållande till vad situationen kräver. Aktivitetsnivån 

kan antingen bli för hög eller för låg, vilket även är kopplat till impulsiviteten. Personer med 

ADHD kan i ena stunden vara uppe i varv och ha svårt att sitta stilla, och i andra stunden bli 

passiv och ge ett intryck av att vara helt utbränd och nästan apatisk. Hos vuxna är det vanligt 

att hyperaktiviteten uttrycks genom en otålighet och rastlöshet samt svårigheter att varva ner 

och sömnsvårigheter (Socialstyrelsen, 2007, s. 14f). 

 

Andrahandseffekterna av detta kan vara att personer med ADHD har svårt att klara av lugna 

och stillsamma fritidsaktiviteter. En stillsam fredagskväll hemma med familjen kan kännas 

outhärdligt. För att undvika att bli understimulerade är det många som ägnar överdrivet 

mycket tid till sitt arbete. Omgivningen har svårt att hålla jämn takt i den ständiga jakten efter 

spänning och nya upplevelser, som ofta innebär risktaganden som att köra bil fort, hoppa 

fallskärm eller att ägna sig åt normbrytande beteenden som kan leda till missbruk och 

kriminalitet (Hellberg Edström, 2007, s. 123f). 

 

2.7 Positiva sidor 

De positiva sidor som ofta nämns som utmärkande för människor med ADHD är kreativitet 

och uppfinningsrikedom. De kan tänka och associera snabbt och okonventionellt och kan på 

så sätt hitta lösningar som andra inte ser. Man kan säga att de har en djärvhet i sitt tänkande 

och är orädda för att prova nya saker. När de blir intresserade av någonting visar de ofta stor 

entusiasm och ambition och de tidigare uppmärksamhetsproblemen byts ut mot en förmåga 

till extrem fokusering (Socialstyrelsen, 2004, s. 13; Levander & Rasmussen, 2007, s. 64). 

Människor med ADHD beskrivs också som starka och envisa (Beckman & Fernell, 2007, s. 

29). Den direkthet i känsloutspel som många personer med ADHD har uppfattas ofta som 

någonting charmigt (Levander & Rasmussen, 2007, s. 64).  
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Dessa positiva sidor innebär att för vissa kan eget företagande eller projektarbete fungera bra 

(Beckman & Fernell, 2007, s. 29). De positiva egenskaper som är karakteristiska för 

människor med ADHD är de egenskaper som är kännetecknande för att bli en framgångsrik 

entreprenör. Dessa positiva egenskaper är: en förmåga att hyperfokusera när något upplevs 

som fascinerande eller om det finns ett tävlingsmoment inblandat, att kunna tänka 

okonventionellt och att kunna bortse från risker (Levander & Rasmussen, 2007, s. 69). 

 

2.8 Ärftlighet och orsaker  

Neuropsykologi är läran om sambandet mellan hjärnans strukturer och olika funktioner som 

språk, uppmärksamhet och minne. Hellberg Edström (2007, s. 112) anser att neuropsykologin 

är till god hjälp för att förstå och förklara beteendemönster vid ADHD. Centrala teorier om 

vad som ligger bakom ADHD säger att det är hjärnans exekutiva funktioner som inte fungerar 

som de ska (Socialstyrelsen, 2004, s. 9). Dessa finns i frontalloben, som ibland kallas för 

”hjärnans administrativa chef” (Rønhovde, 2006, s. 130). De exekutiva funktionerna är de 

hjärnfunktioner som gör att man kan planera, organisera och sätta igång att utföra en uppgift. 

Det är också dessa funktioner som gör att man kan hålla fast vid målet och fullfölja en uppgift 

och sedan kontrollera att resultatet blev som det var tänkt (Socialstyrelsen, 2007, s. 63). Bland 

de exekutiva funktionerna finns arbetsminnet. Arbetsminnet ser till att medvetandet har 

tillgång till information som hjärnan nyss tagit emot och samtidigt tillgång till tidigare 

erfarenheter och lagrad information (Socialstyrelsen, 2007, s. 63). Hellström (2006, s. 18) 

liknar arbetsminnet vid ett fönster i medvetandet som är öppet ”för att ta emot och bearbeta 

information och använda den som vägledning för vårt handlande”. Detta fönster verkar vara 

mindre hos personer med ADHD (Hellström, 2006, s. 18). Ur ett neuropsykologiskt 

perspektiv beskrivs ADHD som en störning i utvecklingen av uppmärksamhetsfunktionerna 

(Hellberg Edström, 2007, s.117).  

 

År 2009 presenterade de amerikanska forskarna Volkow m.fl. (2009) en studie som visade att 

personer med ADHD har ett reducerat flöde av signalsubstansen dopamin i hjärnan. 

Dopaminets uppgift i hjärnan är bland annat att förmedla signaler inom hjärnans 

belöningssystem. Det reducerade flödet av dopamin förklarar enligt dessa forskare 

symptomen med koncentrationssvårigheter och låg impulskontroll. Den senaste forskningen 

(Williams m.fl., 2010) om orsaker bakom ADHD beskriver vissa genförändringar hos 
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personer med ADHD. Forskarna anser att de nu funnit bevis för att det finns genetiska orsaker 

till ADHD. De säger dock att det behövs fortsatt genforskning för att vi ska kunna öka vår 

förståelse för ADHD i framtiden.  

 

Även om det är en brist på signalämnen eller en nedsatt funktion i vissa delar av hjärnan som 

orsakar ADHD-symptom påverkas hjärnans utveckling också av erfarenheter och upplevelser. 

Således påverkar både arv och miljö hur ADHD kommer till uttryck (Socialstyrelsen, 2004, s. 

31). 

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning som har en direkt koppling till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Begreppen coping och KASAM förklaras under rubriken Analysverktyg. 

3.1 ADHD och coping 

I en studie utförd av Young (2005) undersökte man hur vuxna med ADHD hanterade 

stressfyllda situationer och vilka copingstrategier som användes. I studien deltog 44 personer 

som diagnostiserats med ADHD och 34 personer som inte uppfyller kriterierna för ADHD 

enligt DSM-IV. Som mätinstrument användes Ways of Coping Scale [WCS], som är ett 

frågeformulär med 67 påståenden där deltagarna fick gradera sina copingstrategier i relation 

till stressfulla situationer som de upplevt den senaste månaden. I formuläret används en 

fyrgradig Likertskala med ytterligheterna ”använder inte” och ”använder ofta”.  

 

Resultatet visade att vuxna med ADHD i signifikant större utsträckning använde sig av 

maladaptiva copingstrategier, dvs. copingstrategier som inte är anpassade efter 

omständigheterna. De använder sig signifikant mindre av planerande och problemlösande 

copingstrategier och signifikant mer av undvikande copingstrategier. Ett intressant resultat i 

denna studie var att personer med ADHD i större utsträckning omvärderar stressfyllda 

situationer på ett konstruktivt sätt. Författaren anser att detta kan leda till att personer med 

ADHD istället för att älta tidigare problem i livet som skulle kunna ses som misslyckanden 

omvärderar dessa situationer på ett konstruktivt sätt, vilket ökar deras motståndskraft mot 

besvikelser. Detta kan ses som en egenskap som kan komma till uttryck i kreativitet och 

entreprenörskap (Young, 2005).  
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3.2 ADHD och KASAM 

Edbom (2009) har genomfört en longitudinell forskning på sambandet mellan symptom på 

ADHD och hälsoeffekterna självkänsla och känsla av sammanhang från barn till unga vuxna. 

I studien deltog 2124 tvillingar födda i Sverige mellan 1985 och 1986. Tvillingarna 

medverkade i studien då de var mellan 8-9 och 20-21 år gamla. Studien delades upp i ett antal 

delstudier. 

 

I den första delstudien användes ett bedömningsformulär där föräldrarna fick bedöma sina 

barns ADHD-symptom vid 8 och 13 års ålder samt ett formulär för skattad självkänsla som 

fylldes i då barnen var 13 år gamla. Resultatet visade ett negativt samband mellan ADHD-

symptom vid 8 och 13 års ålder och den skattade självkänslan vid 13 års ålder. Med andra ord 

var barnens självkänsla vid 13 års ålder beroende av hur allvarliga ADHD-symptomen var vid 

8 och 13 års ålder, ju allvarligare symptom desto lägre självkänsla. Detta samband var extra 

tydligt hos de personer som hade särskilda svårigheter med ouppmärksamhet (Edbom, 2009).  

 

I den tredje delstudien visade resultatet ett positivt samband mellan låg självkänsla vid 14 års 

ålder och ouppmärksamhet vid 21 års ålder. De som vid 14 års ålder rapporterat en lägre 

självkänsla rapporterade en högre ouppmärksamhet vid 21 års ålder. Studien visade även att 

de som hade ADHD med uppmärksamhetsproblematik hade lägre självkänsla jämfört med de 

som hade ADHD med impulsivitets-/hyperaktivitetsproblematik. Författaren anser att 

resultatet tyder på att personer med ADHD har lägre självkänsla på grund av de svårigheter 

funktionsnedsättningen medför. Att ha problem med uppmärksamheten genererar troligtvis 

större problem i relationer, i skolan och i arbetet. Detta kan förklara varför de som ha ADHD 

men särskilda svårigheter med ouppmärksamhet har lägre självkänsla är de som har ADHD 

med impulsivitets-/hyperaktivitetsproblematik (Edbom, 2009). 

 

I den fjärde delstudien hittade författaren stöd för att salutogenetiska faktorer, dvs. 

hälsofrämjande skyddsfaktorer, kan motverka ADHD-symptom. De deltagare som 

rapporterade en starkare känsla av sammanhang vid 16 års ålder rapporterade också lindrigare 

ADHD-symptom vid samma ålder. Fem år senare visade det sig att de som hade rapporterat 

en högre känsla av sammanhang vid 16 års ålder även vid 21 års ålder rapporterade lindrigare 

ADHD-symptom (Edbom, 2009). 
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3.3 Kaos och kontroll 

Australiensiska forskare (Toner m.fl., 2006) utförde en intervjustudie för att ta reda på hur 

vuxna med ADHD hanterar sin funktionsnedsättning. Studien resulterade i en teori de kallar 

Living in chaos and striving for control. Undersökningen omfattade tio vuxna män mellan 30 

och 57 år. Alla tio hade fått sin ADHD-diagnos som vuxna.  Resultatet av studien delades upp 

i fem övergripande kategorier; kaos, försöka få kontroll, få kontroll, förlora kontrollen och 

dubbellivet. Kaos framstod som det grundläggande socialpsykologiska problemet personerna 

hade att tas med. Processen för att hantera detta kaos beskrivs som ett slags dubbelliv där 

intervjupersonerna pendlade mellan kaos och kontroll. Perioderna av kontroll upplevdes som 

sårbara och svåra att upprätthålla. För en del deltagare hade livet blivit mer kontrollerat med 

tiden medans andra hade blivit kvar längre i den kaotiska fasen.  

 

Kategorin kaos utmärktes bland annat av problem med bristande planeringsförmåga, 

oförmåga till tidsplanering, att regelbundet behöva leta efter borttappade saker, och en känsla 

av att känna sig annorlunda. I arbetslivet förekom många byten av anställningar. Anledningen 

till dessa byten var antingen att man själv av olika anledningar tröttnat på jobbet eller för att 

man blivit uppsagd på grund av dålig planeringsförmåga, för att man rusat genom ett arbete 

utan att göra det ordentligt eller att man överfokuserat på en detalj i arbetet.  

 

I kategorin att få kontroll beskriver forskarna deltagarnas lättnad över att få en diagnos. De 

ansåg att diagnosen gav en förklaring till varför de alltid har känt sig annorlunda. Diagnosen 

hade sporrat deltagarna att ta reda på vad funktionsnedsättningen innebär och vilka 

funktionshinder den kan orsaka. Detta hade för deltagarna resulterat i medvetna försök att 

hitta lösningar som underlättade tillvaron. Lösningarna kunde vara att skriva listor, göra 

scheman över aktiviteter, medvetna försök att bromsa impulsiviteten eller att göra en 

anpassning av arbetsplatsen för att försöka reducera distraherande moment. Alla deltagarna 

utom en medicinerade och de ansåg att medicineringen gjorde att de lättare kunde sitta stilla 

ett längre tag och att ”de mörka stunderna” var färre. Deltagarna ansåg att det fanns viktiga 

personer runt dem som gjorde att de lättare kunde hantera sina ADHD-symptom. För vissa 

kunde det vara en mentor på jobbet och för andra en livspartner. När det gällde jobb 

konstaterade forskarna att det var mest framgångsrikt att vara egen företagare eller att ha en 

anställning som innebar stor frihet att göra ”sin grej”. 
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4. Metod 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 

Studien som ligger till grund för uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Med det 

menas att studien syftar till att försöka tolka och förstå deltagarnas upplevelser och agerande i 

relation till deras funktionsnedsättning (Kvale, 1997, s. 49). Denna tolkningsprocess inleddes 

redan i forskningsintervjun och innefattade själva dialogen som skapade de intervjutexter som 

sedan skulle tolkas. Det andra momentet i processen var själva tolkningarna av 

intervjutexterna, där även teorier och tidigare forskning användes för att skapa förståelse för 

intervjupersonernas utsagor (Kvale, 1997, s. 49). I tolkningsprocessen användes den 

hermeneutiska cirkeln för att skapa en förståelse för intervjutexten genom att tolka enskilda 

citat och utsagor i förhållande till varandra och textens helhetliga mening. På detta sätt 

förändrades helhetens ursprungliga mening som sedan på samma vis gav ny betydelse åt 

textens enskilda delar. En sådan hermeneutisk tolkningsprocess fortgick sedan tills en enhetlig 

och rimlig mening uppstod (Kvale, 1997, s. 50). 

 

4.2 Forskningsdesign 

Studien bygger på en kvalitativ ansats och grundar sig på data från tre semistrukturerade 

djupintervjuer med personer som har ADHD. Metodvalet föll sig naturligt eftersom denna typ 

av intervjuer är väl lämpade då man strävar efter att ”erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka det beskrivna fenomenets mening” (Kvale, 1997, s.13). 

Kvalitativa intervjuer syftar till att skildra och förstå intervjupersonernas upplevelser (Kvale, 

1997, s.34). I vårt fall används kvalitativa intervjuer för att ge en nyanserad skildring av 

intervjupersonernas upplevelser inom arbetet, på fritiden och i vardagslivet, som en följd av 

funktionsnedsättningen ADHD. Syftet med intervjuerna var även att få intervjupersonernas 

beskrivningar av hur de hanterar dessa svårigheter. I arbetet med uppsatsen användes ett 

abduktivt tillvägagångssätt, dvs. en kombination av induktiva och deduktiva inslag. Ett 

deduktivt inslag i studien var hur intervjuerna styrdes av förbestämda teman med starka 

kopplingar till teorier och forskning. Dessa teman och teorier låg även till grund för 

tolkningen av intervjuerna. Det induktiva inslaget var den frihet som intervjupersonerna hade, 

att med egna ord berätta om sina upplevelser och erfarenheter (Larsson, 2005a, s. 22). Denna 

öppenhet i intervjuerna kan jämföras med en fenomenografisk intervjumetodik (Kvale, 1997, 
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s. 56). Bland annat uppenbarade sig härigenom nya underkategorier till temat arbete. Detta 

kan ses som en induktiv process där empiri leder till kategoriseringar (Olsson & Sörensen, 

2008, s. 32). Ett annat exempel på en induktiv process var att intervjupersonerna själva tog 

upp frågan om sin skolgång vilket visade sig vara en viktig fråga som också togs med i vår 

analys. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Litteratursökning 

För att sätta oss in i vilka symptom ADHD ger upphov till hos vuxna användes 

Socialstyrelsens kunskapsöversikt och vägledningsdokument samt aktuella böcker på 

området. Vi studerade även nyligen publicerade vetenskapliga artiklarna om orsakerna bakom 

ADHD. När det gäller de specifika frågeställningarna i uppsatsen gjordes sökningar efter 

artiklar och avhandlingar via sökmotorn Libris och via databaserna PsycInfo och Medline. 

Sökord som användes var ADHD, ”attention deficit hyperactive disorder”, kasam, ”sense of 

coherence”, coping, ”coping behaviour”, adult och adulthood.  

 

4.3.2 Frågeguiden 

Frågeguiden utformades efter att först ha tagit del av ovan nämnd litteratur och forskning om 

ADHD. Den tidigare forskningen har främst handlat om hur ADHD påverkar utbildning, 

vardagssysslor och arbetsliv (Barkley m.fl., 2008, s. 130ff). Eftersom uppsatsen fokuserar på 

hur intervjupersonerna påverkas av ADHD som vuxna så har vi valt att utgå ifrån tema 

vardagsliv och arbetsliv då dessa är väl omtalade inom forskning och litteratur. Dessa två 

kompletterades med tema fritid då uppsatsförfattarna ansåg att det skulle vara intressant att 

veta vilken påverkan ADHD kan ha inom ett område som forskningen skriver lite om.   

 

Intervjuguiden inleds med några frågor för att intervjupersonerna ska presentera sig. Därefter 

ställs frågor inom de tre nämnda teman. Varje tema inleds med en stor öppen fråga om 

huruvida personerna upplever att ADHD påverkar dem inom respektive tema och i så fall på 

vilket sätt det påverkar dem. Dessa frågor följs upp med frågor om hur personerna hanterar de 

eventuella svårigheter som finns.  Även frågor om eventuella positiva effekter av ADHD 

inom de tre teman finns med i frågeguiden. 
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4.3.3 Urval  

Enligt Beckman och Fernell (2007, s. 29) kan ADHD ta sig olika uttryck för män och kvinnor. 

Vi valde att endast göra intervjuer med män. För att komma i kontakt med intervjupersoner 

vände vi oss till Attention som är en intresseförening för neuropsykiatriska funktionshinder. 

Intervjupersoner söktes också via det sociala nätverket Facebook och Attentions egna 

föreningssida på Facebook. Efter genomförandet av tre intervjuer fanns ca 70 sidor 

transkriberat material vilket ansågs vara tillräckligt inom ramen för denna uppgift. Larsson 

och Goldberg (2008, s. 169) nämner ett antal kriterier som intervjupersoner bör uppfylla. De 

bör vara intresserade av att dela med sig av sin berättelse, vara vältaliga, reflekterande samt ge 

rikliga och detaljerade beskrivningar. Samtliga intervjupersoner i studien uppfyller dessa 

kriterier.  

 

4.3.4 Genomförande av intervjuerna  

Intervjuerna gjordes i hemmiljö enligt intervjupersonernas önskemål. Den första intervjun 

utfördes med endast en av oss närvarande då det var ett önskemål från intervjupersonen. 

Intervjun spelades dock in på band så att den gick att ta del av i sin helhet i efterhand. Vid de 

andra två intervjuerna ställde en av oss frågorna medan den andra satt bredvid och eventuellt 

ställde någon följdfråga. Den första av dessa två intervjuer spelades in på band. Den andra 

personen ville inte att intervjun spelades in. För att se om vi uppfattat honom rätt och 

komplettera vad vi eventuellt missat att anteckna vid intervjun träffade vi honom två gånger.  

 

Vissa frågor som ställdes kan anses vara ledande, men formulerades ändå så med hänsyn till 

intervjupersonerna, då det kan vara lättare att svara på en ledande fråga. Enligt Kvale (1997, 

s.146) så är inte heller den centrala frågan huruvida frågorna i en intervju är ledande utan vart 

frågorna ska leda och om de kommer att leda till ny kunskap. Som kvalitetskriterier för en 

intervju nämner Kvale (1997, s.134) bland annat omfattningen av spontana, rika, relevanta 

och långa svar på korta frågor. Detta eftersträvades vid intervjuerna.  

 

Intervjuaren ska lyssna aktivt, vara empatisk och öppen för att höra vilka aspekter som är 

viktiga för den intervjuade.  Ett empatiskt förhållningssätt utgår från den hermeneutiska 

kunskapssynen och inriktar sig på att försöka skapa förutsättningar för att förstå andra 

människors upplevelser (Josselsson, 2008, s.136ff). Frågeguiden användes därför som ett 
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underlag vid intervjuerna men följdes inte exakt. Som exempel kan nämnas att alla tre 

intervjupersonerna berättade om sin skolgång trots att ingen fråga handlade om det. Skoltiden 

visade sig ha haft betydelse för hur deras situation såg ut idag vilket gjorde att det var viktigt 

att lyssna på dessa svar och låta intervjupersonerna berätta om detta.  

 

4.3.5 Databearbetning 

De två inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. Det innebar ett första steg i 

analysförfarandet (Hydén, 2008, s.126). Intervjuerna skrevs ut ordagrant i sin helhet förutom 

någon utläggning när intervjupersonen kom ifrån ämnet och vid ett tillfälle när 

intervjupersonen uttryckte att det som sades skulle vara ”utanför protokollet”. Även om ett 

intervjumaterial ska skrivas ut ordagrant ställs den som transkriberar inför en mängd 

detaljfrågor som t.ex. hur hummanden och skiljetecken ska användas (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.197). Av den anledningen fick samma person utföra båda transkriberingarna så att 

materialet blev konsekvent transkriberat. Vid den intervju som inte spelades in antecknade 

den som inte höll i intervjun. En genomgång av anteckningarna gjordes efter intervjun. 

Anteckningarna renskrevs och kontakt togs med intervjupersonen på nytt för att få ett 

godkännande från honom. Vid detta möte var bara en av författarna närvarande. Resultatet av 

intervjuerna redovisades som ordagranna citat från intervjupersonerna i så stor utsträckning 

som möjligt. Vid redovisningen av svaren från den intervju som inte spelades in blev 

resultatet något mer beskrivande text och mindre citat. 

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Under hela arbetsprocessen har vi följt Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Dessa 

grundläggande etiska principer kan sammanfatts i fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008, s. 6). 

 

Vad gäller informationskravet har intervjupersonerna vid rekryteringstillfället fått information 

om undersökningens syfte och vilken roll de har som intervjupersoner. De fick utförlig 

information om hur intervjuerna skulle gå till, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta intervjun och att avstå från att svara på frågor utan att ange någon anledning. 

Informationen förmedlades både muntligt vid rekryteringen av intervjupersonerna och sedan 

en andra gång både muntligt och skriftligt i form av ett informationsbrev innan utförandet av 
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intervjuerna (se bilaga 3). I detta informationsbrev fanns det även kontaktinformation med 

namn och telefonnummer till författarna och handledaren samt information om vart den 

färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig (ibid., s. 7). 

 

Enligt kravet på samtycke fick deltagarna full rätt att själv bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Som tidigare nämnt blev intervjupersonerna informerade om att deras 

medverkan är frivillig och att de själv bestämmer vilka frågor de ska besvara  

(ibid., 2008, s. 9f). 

 

Enligt konfidentialitetskravet har intervjupersonerna informerats om att deras uppgifter 

kommer att återges på så sätt att ingen utomstående kan identifiera någon av deltagarna i 

studien. De informerades om att endast författarna kommer att lyssna på inspelningarna från 

intervjuerna och endast i syfte att transkribera dessa. Alla uppgifter som samlats in har 

förvarats så att inga utomstående har haft tillgång till dem (ibid., 2008, s. 12). 

 

Enligt nyttjandekravet har materialet som samlats in enbart använts i undersökningens syfte. 

Efter att uppsatsen godkänts kommer materialet från intervjuerna att förstöras  

(ibid., 2008, s. 14).  

 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

4.5.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten innebär med vilken säkerhet och noggrannhet en mätning görs (Byström, 2005, 

s.53). Kvalitativ forskning handlar främst om att upptäcka och beskriva ett fenomen och inte 

om att göra mätningar. I kvalitativ forskning utgår diskussioner om reliabilitet vanligtvis från 

resultatets konsistens och inre logik (Larsson, 2005b, s.116f). För att öka reliabiliteten i 

studien lästes och tolkades intervjumaterialet först enskilt av de två författarna, för att vid ett 

senare tillfälle gemensamt jämföra och utveckla dessa tolkningar. Detta gjordes för att främja 

möjligheten att se olika förklaringar vilket kan höja kvalitén och öka trovärdigheten. Detta 

förfarande kan ses som en form av triangulering och används för att öka den intersubjektiva 

reliabiliteten. (Larsson, 2005b, s.111f; Olsson & Sörensen, 2008, s. 75).  

 

Validitet handlar om huruvida mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta (Byström, 

2005, s. 53). I kvalitativ forskning blir forskaren både mätinstrumentet och uttolkaren av 
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meningen med insamlad data (Larsson, 2005b, s.115). Trovärdigheten och 

hantverksskickligheten hos forskaren att kunna kontrollera, ifrågasätta och teoretisera spelar 

därför stor roll för validiteten (Kvale, 1997, s. 218). Den validitet som i första hand kan 

eftersträvas i en mindre intervjustudie är intern validitet. Det uppnås genom att ge 

intervjupersonerna möjlighet att få uttrycka sina upplevelser för att få så informationsrika 

beskrivningar som möjligt (Larsson, 2005b, s. 116f). Detta eftersträvades genom att i 

intervjusituationen börja varje tema med att ställa en stor öppen fråga. Svaren följdes därefter 

upp med följdfrågor (se bilaga 2). Resultaten redovisas också med citat så att läsaren ska 

kunna ta del av intervjupersonernas egna beskrivningar.  

 

4.5.2 Generaliserbarhet 

Intervjustudien gör inte anspråk på att vara generaliserbar (se Larsson 2005b, s. 118). 

Däremot kan det vara möjligt att hävda naturalistisk generaliserbarhet. Detta innebär att tyst 

kunskap, grundad på erfarenheter, verbaliserats och blivit till uttryckt påståendekunskap 

(Kvale, 1997, s. 210). 

5. Analysverktyg 

5.1 Coping 

Coping handlar om människors sätt att handskas med stressfyllda situationer. Man kan se 

coping som en process för att hantera inre och yttre krav som fordrar en ansträngning utöver 

det vanliga. Hur människor reagerar i en stressfylld situation beror på kontexten, dvs. 

sammanhanget och omständigheterna runt situationen. Men, copingstrategier leder inte alltid 

till något positivt utan kan ibland få negativa konsekvenser, särskilt på lång sikt (Lazarus & 

Folkman, 1984, s. 141f).  

 

Walsh (2008, s. 159) beskriver stress som någonting en människa upplever då de 

påfrestningar som han eller hon utsätts för överstiger den egna förmågan och kräver att 

individen anpassar sig. Stress kan vara biologisk, t.ex. en obalans i kroppsliga funktioner, 

eller psykologisk i form av kognitiva och emotionella faktorer som är involverade i 

bedömningen av situationen. Den kan även vara social, t.ex. avsaknad av en trygg social 

miljö. 
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Tornstam (2005, s. 237) gör följande definition av begreppet coping; 

”Coping är sådana beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på stress och allvarliga 

påfrestningar, som syftar till att ändra den påfrestande situationen, hålla stressen under 

kontroll, förbereda sig på den, eller att förebygga den.”  

 

Definitionen visar att coping kan syfta på både konkreta handlingar för att ta itu med 

problemet men att det också kan innebära att man ”resonerar bort” problemet. Det kan även 

handla om att förbereda sig på problemet innan det kommer (Tornstam, 2005, s. 238). 

 

Lazarus och Folkman (1984, s. 318f, 328ff) väljer att dela upp coping i fyra olika grupper; 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, omdefinierande coping och undvikande 

coping. Problemfokuserad coping syftar till att direkt lösa eller minimera den stressfyllda 

situationen och kan innebära systematisk problemlösning, skapa en handlingsplan och följa 

den, söka aktivt socialt etc. Emotionsfokuserad coping syftar till att minimera fysiska och 

mentala effekter av stressen och kan innebära att fysiskt aktivera sig för att minska stressens 

negativa effekter, be en bön till högre makter, använda avslappningstekniker etc. 

Omdefinierande coping innebär strategier som förändrar upplevelsen av problemet t.ex. att 

stärka självförtroendet, hitta vägar som ökar tilltron till att situationen är hanterbar. 

Undvikande coping innefattar strategier som verkar distraherande som t.ex. att vägra tänka på 

problemet eller att låtsas som om det inte ens existerar, flyktbeteende, strategier som 

ockuperar tankarna med annat etc. Författarna poängterar dock att det ibland kan vara 

problematiskt att kategorisera copingstrategier då handlingarna kan ha flera effekter och på en 

och samma gång vara t.ex. problemfokuserad och emotionsfokuserad. Vilken strategi som 

används är beroende av hur personen tolkar och värderar situationen. Problemfokuserade 

strategier används när människor bedömer att det finns en möjlighet att förändra en situation. 

Emotionsfokuserade strategier används mest när människor inte ser någon lösning på ett 

problem eller bedömer att situationen inte går att påverka. 
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5.2 KASAM 

KASAM omfattar tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

står för hur en människa kan få ordning, sammanhang och struktur i det som händer och att 

saker kan vara förutsägbara. En person som har hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 

utmaningar som han eller hon kommer att möta i framtiden antingen är förutsägbara eller att 

de går att ordna och förklara. Hanterbarhet handlar om hur en människa upplever sig ha 

resurser, antingen inom sig själv eller med hjälp av andra, att klara av det som händer i livet. 

Meningsfullhet kan ses som en motivationskomponent inom begreppet KASAM. Personer 

som har hög meningsfullhet i livet anser att livet har en känslomässig innebörd och lägger 

energi på att göra något med/av de problem och olyckor de råkat ut för. Dessa personer är 

delaktiga och medverkande i de processer som skapar deras öde och livserfarenheter och 

söker en mening med det som sker (Antonovsky, 2005, s. 43-46). 

 

Antonovsky (2005, s. 39) anser att människor befinner sig på ett kontinuum mellan två poler, 

hälsa respektive ohälsa. Att säga var på skalan en människa befinner sig är ett alternativ till att 

se på en människa som antingen sjuk eller frisk. Frågan som Antonovsky ställde sig var vilka 

faktorer som avgör var på skalan en människa befinner sig och då speciellt vad som gör att en 

människa rör sig mot den friska polen. En viktig del av svaret är enligt Antonovsky att det 

beror på hög eller låg KASAM, var på kontinuumet människan befinner sig (Antonovsky, 

2005, s. 42). Att vara klassificerad med låg KASAM är förenligt med att känna sig 

otursförföljd genom livet. Man anser sig ofta råka ut för olyckor och räknar med att det ska 

fortgå livet ut. En person med hög KASAM upplever sig inte som ett offer för 

omständigheterna. Då olyckliga händelser sker i livet vet man om att man ändå kan reda sig 

och hantera den uppkomna situationen, eller åtminstone, i värsta fall, uthärda den 

(Antonovsky, 2005, s. 43-46). Antonovsky förespråkar ett salutogenetiskt synsätt. Detta 

synsätt fokuserar på vilka faktorer som främjar och vidmakthåller hälsa, till skillnad mot ett 

patogenetiskt synsätt som ser till vilka faktorer som leder till ohälsa (Antonovsky, 2005, s. 

39).  
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6. Resultat och analys 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 (IP1) är 23 år gammal och bor i en mellansvensk stad. Vid tidpunkten för 

intervjun har han precis blivit arbetslös efter att ha arbetat på en byggfirma under en tid. På 

gymnasiet gick han individuella programmet, men hoppade av utbildningen efter första året 

och började arbeta istället. Fram till idag har han provat på ett stort antal olika arbeten, med 

skiftande framgång. IP1 har ett stort intresse för extremsporter och har en fallenhet för 

kreativitet och skapande bland annat i form av musik. Han fick sin ADHD diagnos under 

tiden som han gick på lågstadiet men blev inte medveten om sin diagnos förrän i femte klass, 

då hade han redan hunnit med att byta skola tre gånger. De symptom som han själv beskriver 

utifrån sin ADHD är svårigheter med att sitta still och koncentrera sig under en längre tid, 

vilket beror på hans hyperaktivitet. Han har tidigare provat att ta medicin mot ADHD, men de 

gjorde bara att han kände sig drogad och fick svårt att vara mentalt närvarande.  

 

Intervjuperson 2 (IP2) är 44 år gammal och bor i en mellansvensk stad. Han har 

sjukersättning sedan 16 år tillbaka, men ser idag sitt engagemang i en intresseförening för 

neuropsykiatriska sjukdomar som sin dagliga sysselsättning. IP2 har tidigare arbetat som 

bland annat vaktmästare, fastighetsskötare och flyttkarl. Som barn hade han en ansträngande 

skolgång i grundskolan där han till en början gick i en anpassad klass för att sedan gå i vanlig 

klass med en elevassistent. På gymnasiet läste han mot inriktningen handel och kontor som 

var en utbildning anpassad för personer med funktionsnedsättningar och 

inlärningssvårigheter. Han fick sin första diagnos, minimal CP-skada, vid fem års ålder. Vid 

30-års ålder begärde han en ny utredning och diagnosen ändrades till ADHD. IP2 tar idag 

medicin mot sin ADHD och han säger själv att det hjälper honom att sortera bort det brus som 

han ständigt lever i. Det som IP2 främst betonar angående sin ADHD är svårigheten med att 

hitta en struktur vi vardagen.  

 

Intervjuperson 3 (IP3) är 36 år gammal och bor i en mellansvensk stad. Vid intervjutillfället 

har han nyligen blivit arbetslös, efter att ha arbetat under en tid på en byggfirma med 

fasadrenovering. Han har mestadels arbetat inom industri, sanering och svetsning. I 

grundskolan har han gått i en vanlig klass men under en tid fått hjälp av en specialpedagog. 

Trots att han hoppade av skolan i högstadiet så lyckades han komma in på gymnasiet där han 
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läste industriteknik. IP3 har alltid haft en mycket aktiv fritid. Han har nyligen fått sin ADHD-

diagnos, vilket var någonting som arbetsförmedlingen initierade då de upptäckte att han hade 

en ovanligt lång meritförteckning. Han har en positiv inställning till att få en diagnos och 

hoppas att det ska hjälpa honom att få resurser som tar honom ur den arbetssituation som han 

idag befinner sig i. Det som IP3 främst betonar utifrån sin ADHD är hyperaktiviteten som gör 

det svårt att koncentrera sig under längre perioder.  

 

6.2 Tema arbete 

Resultatet för tema arbete blev betydligt större än för uppsatsens två andra teman. Vid 

analysen av intervjumaterialet framkom det fyra olika underkategorier till temat arbete; 

Rutiner, Inlärning, Lösningar och Noggrannhet. Dessa underkategorier var någonting som alla 

intervjupersoner pratade om och vi har därför valt att presentera resultatet och analysen 

utifrån dessa fyra underkategorier. Varje kategori börjar med att presentera resultatet i form 

av citat från samtliga intervjupersoner. Detta följs sedan av en analys för den aktuella 

underkategorin. 

6.2.1 Rutiner   

Nedan redovisas hur intervjupersonerna upplever rutiner i arbetet. Rutiner kan ses som en 

dimension mellan ytterligheterna som sträcker sig från struktur och rutin till rörlighet och 

kreativitet. 

 

IP1 beskriver svårigheten med att ha ett arbete som innebär att utföra samma moment dag 

efter dag. Han tröttnar om dagarna blir för lika och då blir det svårt att hålla sig koncentrerad 

och motiverad att fortsätta arbeta. IP1 tror inte att han skulle klara att ha ett sådant jobb under 

någon längre tid. Han berättar om hur han upplevde att det var att arbeta som takläggare. 

”Det fungerade bra men det var lite, lite för enformigt på nåt sätt. Man såg dom där 

skivorna varenda dag och dom skulle upp på samma sätt, allting skulle vara samma 

samma samma samma…” (IP1). 

Hans sätt att hantera känslan av att samma sak dyker upp hela tiden i arbetet var att intala sig 

själv vikten av att ha ett arbete. 

”Då hanterade jag det med; var glad att du har ett jobb var glad att du har ett jobb var 

glad att du har ett jobb, så, ja. Så hanterade jag det” (IP1). 
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IP1 trivs bäst om arbetet är rörligt och kreativt. Helst vill han också kunna få ta egna beslut 

om hur saker och ting ska utföras. Han vet idag att det finns arbeten som han har svårt att 

klara av. 

”…men skulle jag istället ha ett jobb så som jag hade förr då när man ska stå stilla 

bakom en disk, det är inge kul, då får man panik (…) eller sitta ner det skulle jag inte 

heller klara men det har jag sagt att jag ska aldrig ha ett jobb där jag sitter ner 8 

timmar om dan men det vet jag ju om och det är inte för att jag har läst nånting utan det 

är för att jag känner det jag känner” (IP1).  

IP2 har upplevt att de arbeten där det funnits en tydlig struktur och tydliga rutiner har fungerat 

bäst för honom. Arbetet som kontorsvaktmästare var ett sådant arbete. Där hade han sin 

postvagn och idag kan han se att denna postvagn bidrog till en tydlig struktur och gjorde 

arbetet hanterbart för honom. 

”…som kontorsvaktmästare så var min postvagn ett väldigt stort hjälpmedel över att 

skapa den här strukturen som jag kanske saknar idag, av att där är ingående brev, där 

är dom där delarna, där ska dom vara, där ska det vara, där fanns det liksom den där 

strukturen. Postvagnen var en inarbetad struktur . Så det kunde vara ett hjälpmedel men 

sen var det också rutinen, rutinen i sig” (IP2). 

IP2 arbetade också under en period som flyttkarl. Han höll då till i köket där han upplevde att 

han var minst i vägen och där han kunde bli ”en självlärd packmästare”. 

”…så var rutinen av att kunna ha ett begränsat område, så det var ett hjälpmedel i 

köket, att ha ett begränsat område för att inte ha dom här bollarna runtikring så att 

säga…”(IP2) 

IP3 tycker bäst om när det är mycket att göra. Då fungerar han som bäst och presterar också 

bäst. Han hinner inte tänka så mycket då heller vilket han tycker är bra. Han vill att det ska 

vara nya utmaningar i arbetet och är inte rädd att prova nya saker. Bäst är det när ”ingen dag 

är den andra lik”. För honom blir känslan av upprepning övermäktig. Under en period 

arbetade han treskift vilket innebar att han hade tre olika sysslor vilket fungerade relativt bra. 

När han sedan fick övergå till dagtid på samma arbetsplats blev dagarna alltför lika och hans 

rastlöshet tog över.  

”Och när jag kom ner till dagtid, efter det var jag tvungen att sluta, för då var det 

riktigt illa… jag klarade inte av det… göra samma sak varje dag” (IP3).   

IP3 berättar att han egentligen aldrig trivts inom industribranschen där han haft sina flesta 

anställningar. Många jobb är alldeles för monotona för att passa honom och han vill hellre ha 

ett arbete med variation. Han planerar därför att försöka byta bransch helt och hållet och börja 

jobba med människor, kanske med ungdomar, vilket han tror skulle passa honom bättre. 
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6.2.1.1 Analys 

Ett intressant resultat i denna intervjustudie är hur intervjupersonerna beskriver rutiner i 

arbetet. Här förekommer motsatta upplevelser. Rutiner kan vara både det som gör arbetet 

ohanterligt och det som gör arbetet hanterbart. Inarbetade rutiner och en inarbetad struktur, 

som i exemplet med postvagnen, kan vara det som gör att arbetet fungerar. Ett annat sätt att 

skapa en fungerande struktur och få kontroll över sina arbetsuppgifter är att avgränsa arbetet 

till ett begränsat område för att slippa ha alltför många intryck och störande moment omkring 

sig (jfr Toner m.fl., 2006). Detta är ett exempel på en problemfokuserad copingstrategi 

eftersom den syftar till en lösning av problemet (se Lazarus & Folkman, 1984, s. 318f, 328ff). 

För de intervjupersoner som istället vill ha kreativa och rörliga arbeten innebär återkommande 

rutiner att de får svårt att upprätthålla motivation och koncentration. Stillastående arbeten gör 

att de känner sig rastlösa. De tröttnar på arbeten som består av upprepningar och 

förutsägbarhet (jfr Toner m.fl., 2006). Arbetet ska helst innebära nya utmaningar och 

arbetsuppgifter där det finns utrymme för egna beslut. Rutiner upplevs som upprepningar 

vilket gör att arbetet känns understimulerande. Här används flera olika copingstrategier av 

intervjupersonerna. Ett sätt att hantera känslan av upprepning är att intala sig själv att man ska 

vara glad att man har ett arbete. Detta är en omdefinierande copingstrategi eftersom personen 

försöker ändra sina negativa tankar och intala sig själv att situationen trots allt är bra (se 

Lazarus & Folkman, 1984, s. 318f, 328ff). Denna copingstrategi används relativt ofta av 

personer med ADHD (Young, 2005). När känslan av upprepning blir övermäktig används en 

undvikande copingstrategi, en flykt, och anställningen avslutas (se Lazarus & Folkman, 1984, 

s. 318f, 328ff). Även om detta kan ses som en destruktiv copingstrategi kan den leda vidare 

till att personen använder sig av en konstruktiv copingstrategi, om personen använder sig av 

sin kunskap och senare söker sig till ett arbete som passar honom bättre. 

6.2.2 Inlärning 

Nedan redovisas hur intervjupersonerna upplever svårigheter med inlärning och problem med 

minnet i arbetet.  

 

IP1 vet att han har svårt att ta in information som inte intresserar honom. Det måste finnas 

något som fångar hans intresse för att det ska fungera. Han söker sig till arbeten som 

intresserar honom.  
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”…men ja, visst hade jag väl svårt att sitta still och koncentrera mig om det var tråkigt, 

men jag hade ju inga problem om jag tyckte att det var intressant, så att då kanske man 

ska ställa frågan varför ska jag göra någonting som jag inte har något intresse för? 

Alltså som jag inte har nåt intresse för då är det väl bättre att låta det gå, för till sist 

kanske jag får intresse för det för om jag hittar någonting som jag brinner för så, alltså 

nåt jobb som kräver att jag har nånting, då kanske jag får intresse för det” (IP1).  

När IP2 kom ut i arbetslivet visste han inte hur hans funktionsnedsättning påverkade hans 

förmåga att lära sig ett arbete.  

”…många utav dom här jobben kunde jag inte hantera på grund av att jag inte visste 

(…) alltså hur jag fungerade eller, andra människor visste inte heller hur jag skulle 

fungera eftersom jag inte själv visste vilken, vilken arbetsmetod jag behöver för att lära 

mig en arbetsuppgift /---/ För att i den delen då, jag jobbar ju, stenhårt, 110%, medans 

arbetsgivaren och mina arbetskamrater ser att jag jobbar en halv procent för att det tar 

så lång tid och jag måste repetera hela tiden alltså hela stegen /---/ ja, det är så det är, 

ja men då ska vi se, ja, vad var mina kommande arbetsuppgifter /---/ då måste jag fråga 

igen, hörrudu hur var det nu jag skulle göra nu igen? Och när man har gjort det 

femtioelva gånger så /---/ det har ju tagit lång tid innan jag ens har kunnat förstå dom 

själv så att säga va mer än att, eh, att jag har förstått att jag inte förstår, men jag har 

inte förstått varför jag inte förstår, och jag har inte förstått hur ska jag ska kunna 

förstå, och det sätter en ganska stor problematik i när ett arbete inte fungerar” (IP2). 

IP3 har svårt att memorera instruktioner som han får i arbetet. Han behöver ofta få dessa 

repeterade. När han får en instruktion upprepar han den högt samtidigt som han antecknar. 

Det händer ändå att han missar delar av informationen. När han fokuserar extra på att komma 

ihåg en speciell sak i en instruktion missar han istället någonting annat viktigt. IP3 har arbetat 

som väktare och tog då emot anmälningar per telefon. Han hade då problem med att ta ut de 

väsentliga delarna i informationen.  

”Man ska alltid fråga om namn på den som ringer och anmäler (…) nio gånger av tio 

så glömmer jag bort att fråga. Så då skriver jag anonym. (…) för att jag får för mycket 

information, jag har svårt att sålla informationen när det blir för mycket” (IP3). 

IP3 berättar att han i samband med utredningen i år har fått reda på att hans närminne fungerar 

lite sämre än normalt.  

6.2.2.1 Analys 

Intervjupersonerna beskriver problem med koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter. 

Detta är vanligt förekommande problem hos personer med ADHD (Socialstyrelsen, 2007, s. 

12f). Här handlar copingstrategierna till stor del om förståelse för sin egen inlärningsförmåga 

och sina egna minnesproblem. Att lära sig hur man själv fungerar kan vara ett led i en 

problemfokuserad copingstrategi om man använder sin kunskap till att söka sig till sådana 
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arbeten som passar ens intressen och förmåga. Att bli medveten om sin egen problematik kan 

också leda till att man hittar inlärningsmetoder eller sätt att ta emot instruktioner som fungerar 

(jfr Toner m.fl., 2006). 

6.2.3 Lösningar 

Nedan redovisas hur intervjupersonerna upplever att de ser lösningar i arbetet. 

 

IP1 upplever att han ser lösningar som andra inte ser. Han har svårt att utföra arbete på annat 

sätt än det han själv tycker är det rätta.  

”Varför ska man skita i att göra så som man själv tycker är rätt, det är ju helt fel, det 

går ju emot sig själv /---/ Men tycker jag att nånting är fel, då vill jag helst inte göra 

det, så, men det har jag fått lärt mig under åren att man måste ju acceptera man kan ju 

inte alltid göra som man själv vill så, men det är väl det negativa som har påverkat med 

tanke på att jag har ADHD. Jag har väldigt svårt att se saker utifrån andras perspektiv 

om jag inte tycker att det perspektivet är bra  /---/ är det något som jag absolut inte 

tycker är rätt och sådär då blir jag frustrerad och irriterad fast ofta kommer jag till den 

slutsatsen att det är väl bara att acceptera, att alltså här har jag inte nånting att säga 

till om det här är kanske nånting dom vet mer om så det är väl bara att knipa käft och 

göra jobbet, ja” (IP1) 

IP2 har många idéer. Han ser lösningar och kan hjälpa andra med idéer, men saknar själv 

verktygen för att förverkliga de idéer han har. 

”…vad andra säger om mig… så är jag duktig på idéer. Men likaväl där så saknar jag 

verktyg, alltså jag har en idébank, jag har ett plantänkande, men det blir ofta bara en 

plan. Eller alltså jag har en plan, jag har bara inte verktyg för att genomföra planen, 

jag saknar verktyg, jag saknar strukturer för att få igenom dom (…) jag får inte 

verktygen att samverka med mig själv. Och den delen är frustrerande för jag vill ju 

också som så många andra ha en personlig framgång (…) mer än att vara schyssta 

snälla (…) som har liksom koll så att säga va, men inte kommer nånstans…” (IP2) 

IP3 upplever att han ”kollar på lösningar på ett annat sätt”. Han ser varianter som andra inte 

ser. Det kan ibland vara en tillgång men han tycker också att det är en belastning. Han 

upplever att det tar på krafterna att inte få jobba på det vis han anser är bäst och försöker 

därför ofta att låta bli att tänka. Han försöker då bita ihop och ”nöta på”, men det håller inte i 

längden utan då ”skiter han i allt”, dvs. han slutar. 

6.2.3.1 Analys  

Här visar sig egenskaper som kreativitet och förmåga att se alternativa lösningar (jfr 

Socialstyrelsen, 2004, s. 13; Levander & Rasmussen, 2007, s. 64). Intervjupersonerna 
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upplever att de har ett annat sätt att se på hur arbetsuppgifter kan eller borde utföras. De har 

också svårt att se saker ur andras perspektiv. Att ha förmågan att se saker på ett annat sätt än 

andra och att vara kreativ är karaktäristiskt hos personer med ADHD och kan vara en stor 

tillgång (jfr Toner m.fl., 2006; Beckman & Fernell, 2007, s. 29) men det kan också vara en 

belastning. För intervjupersonerna leder det till en frustration när det inte finns utrymme för 

egna idéer på en arbetsplats. Frustrationen hanteras genom att intala sig själv att det inte går 

att förändra situationen och istället lita på att andra ändå vet bättre. Detta är ett exempel på en 

omdefinierande copingstrategi eftersom det handlar om att omdefiniera sin egen inställning 

till situationen. Den strategin visar sig ha varierande framgång och är inte hållbar i längden.  

Det leder också till en stor frustration att ha många idéer men sakna redskap för att kunna 

förverkliga sina planer. Att samla information kan ses som ett första led i en 

problemfokuserad copingstrategi. Men det räcker inte att ha kunskap och vetskap som 

problematiken eftersom problemet i sig kvarstår, den exekutiva förmågan blir ett hinder för att 

använda informationen till att lösa problemet. Att ha problem med den exekutiva förmågan är 

utmärkande för personer med ADHD (Socialstyrelsen, 2004, s. 19).   

 

6.2.4 Noggrannhet 

Nedan redovisas hur intervjupersonerna beskriver sitt sätt att arbeta. 

 

IP1 beskriver att han kan vara väldigt petig om det är något som intresserar honom. Han har 

svårt att bli nöjd och tycker ofta att det inte är tillräckligt bra. På frågan om han tycker att det 

är en positiv egenskap att vara petig svarar han; 

”Ja ja, ja ja, det var därför jag fick så mycket jobb just när det gällde målningen, jag 

gjorde, alltså jag gjorde ett jäkla bra förjobb och grejen är ju den att det blir inget bra 

slut ifall man inte, det är förarbetet som är det viktiga i allt med, allt nästan, alltså 

lägger du inte maskeringstejpen bra så spelar det ingen roll hur bra du målar så blir 

det ändå fel resultat i slutet, så det är lika bra att vara riktigt noga och lägga allting 

riktigt bra, sen är det bara att stänka på färg och det kan inte bli fel då, då när du drar 

bort tejpen, då är du nöjd” (IP1). 

IP2 beskriver hur han fick bra vitsord om sin packning när han jobbade på flyttfirman. 

Nackdelen var att arbetet tog väldigt lång tid vilket blev ett problem. Det har också varit ett 

problem på andra arbetsplatser han varit på. 
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”Jag fick väldigt bra omdöme av just min packning, men, återigen, så tog det tid att 

utföra denna arbetsuppgift/---/man ville ju komma iväg så snabbt som möjligt, det var 

inte det här att det ska vara noga, det ska vara noga men det ska också vara snabbt och 

effektivt/---/Ja jag har ju jobbat på ett alltså, jag har ofta fått stressa jämfört med 

normala människor, eh, i en arbetssituation, allt ifrån studier till arbete så har jag alltid 

fått stressa för att kunna hinna med så att säga va, eh, och det är även alltså i köket när 

jag stod där och packade /---/ Får jag en arbetsprövning eller en sexmånaders 

provanställning så har det varit det att efter första veckan så kommer arbetsledaren och 

frågar om jag trivs och så där va, ja fasen jag trivs skitbra, ja men va bra då kanske du 

kan börja jobba på måndag och då har inte han upptäckt att jag har jobbat sen 

måndan…”(IP2). 

IP3 beskriver sig som mycket noggrann vilket gör att arbetet tar längre tid. Han kan se sin 

noggrannhet som både positiv och negativ. De små skillnaderna eller detaljerna kanske inte 

spelar någon roll för andra men för honom gör det skillnad. När han inte får göra saker så 

exakta som han vill känner han det som att han fuskar.  IP3 berättar ett exempel från när han 

arbetade med fasadarbete. Han fick då en instruktion att plasta in fönster med fem millimeters 

marginal på varje sida. Är det sagt att det ska vara fem millimeter så vill han inte att det ska 

vara fyra millimeter upptill och sex millimeter nedtill för då anser han att det inte är riktigt 

gjort. Att vara så noggrann tar tid men också mycket energi från honom. Att behöva 

koncentrera sig under långa stunder gör honom också otroligt trött. 

”... jag blir så trött, psykiskt, jag blir sjukt trött./---/Jag tror att det är på grund av 

ADHD:n, jag blir ju trött när jag måste koncentrera mig så jävla mycket hela tiden…” 

(IP3)  

När han blir så trött så släpper alla spärrar och han får utbrott. Det händer att han skäller, svär 

och bråkar. Det kan leda till att han slutar på arbetet.  

6.2.4.1 Analys  

Alla intervjupersonerna beskriver att de arbetar väldigt noggrant. Detta kan vara en positiv 

egenskap och ses som en tillgång men det kan också vara någonting negativt. Arbetet tar för 

lång tid och med de produktionskrav som finns i arbetslivet ställer det till problem för dessa 

personer (jfr Toner m.fl., 2006). Detta blir ett tydligt exempel på när en egenskap som skulle 

kunna vara en tillgång blir till ett funktionshinder i mötet med samhället, se Barkley m.fl. 

(2008, s. 133). När intervjupersonerna inte får arbeta så noggrant som de vill upplevs det som 

att de fuskar och det blir också svårt att känna sig nöjd med sitt arbete. De små detaljerna 

kanske inte spelar någon roll för slutresultatet men för personen som vill arbeta noggrant har 

det stor betydelse. Ett sätt att hantera att man jobbar noggrannare är att kompensera genom att 

anstränga sig mer än andra i arbetet för att hinna med, ett slags problemfokuserad coping. 
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Denna copingstrategi tar mycket på krafterna. Att arbeta noggrant innebär också att vara 

väldigt koncentrerad för att det ska bli så exakt som möjligt. Tröttheten det leder till kan 

påverka humöret negativt. Detta kan i sin tur skapa konfliktfyllda situationer som gör att man 

slutar på sitt arbete, en undvikande copingstrategi.  

 

6.3 Tema fritid 

Resultatet och analysen för tema fritid kommer att redovisas person för person. Först kommer 

citat från IP1 och en separat delanalys av detta att presenteras. På samma sätt följer sedan citat 

med tillhörande separat delanalys för IP2 och IP3. Efter det kommer en sammanfattande 

analys i slutet av temat. 

6.3.1 Intervjuperson 1 

IP1 berättar följande angående sina fritidsintressen. 

”Det är ganska lätt att svara på. Extremsport och sånt här där ser du ju där är det ju 

väldigt mycket fysisk aktivitet och så och där har du ett jävla positivt inflyt just det här 

med ADHD som man säger, alltså man har ju överskottsenergi. (…) Jag ser det som 

bara positivt. /---/ Mm. Jo gitarr.. eh.. det är ett sätt, det är väldigt svårt, det är både 

positiv och negativ inverkan på det dära, för musik får ju mig att koppla av känner mig 

lugn, när jag känner mig ledsen så blir jag oftast glad när jag sätter mig och spelar 

gitarr och sitter typ och skriver lite texter och plinkar litegrann fast å andra sidan så 

vad heter det jag har ju inte haft det där så pass så att jag har kunnat suttit ner och läst 

och riktigt läst, jag har ju läst och jag vill ju verkligen lära mig spela gitarr fast det 

mesta har blivit självlärt med tanke på att jag inte tycker om att sitta och läsa ja så och 

så ska du följa den skalan så där så jag hittar oftast på egna ljud och egna sound såsom 

jag tycker låter bra och såhära så det är väl både negativt och positivt. Visst skulle jag 

vilja kunna alltså grundgrejerna (…) jag skulle vilja kunna alltså hur gitarren är 

uppbyggd (…) Ja, om det är kul så har jag bra tålamod men annars skiter jag bara i 

det. /---/ Körkort. Jag har inte haft något brinnande intresse av att sitta och läsa teori 

hur mycket som helst förrän nu, men nu känner jag istället nu fick jag den där direkt 

när man var ute och övningskörde litegrann så tyckte jag att men va fan vilka jäkla 

grejer jag skulle kunna göra om jag bara hade körkort alltså det öppnar ju en helt ny 

värld (…) jag kände att nu jävlar vill jag verkligen plugga och då går det, då har jag 

hittat den där glöden.”  (IP1) 

6.3.1.1 Delanalys  

Den beskrivning som IP1 ger av sin ADHD i samband med fritidsintressen är övervägande 

positiv. Han pratar om sin rastlöshet som någonting positivt i utövandet av fysiska aktiviteter 

och han anser att det ger honom mer energi. Hans intresse för fysiskt krävande aktiviteter 

passar honom väl med avseende på hans hyperaktivitet. Samtidigt så har han intresserat sig 
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för att spela gitarr som ställer helt andra krav på honom. För att lära sig spela gitarr från 

grunden måste han läsa gitarrböcker, men eftersom han inte tycker om att läsa så uppstår det 

här en konflikt. Detta hanterar han genom att hitta på egna sound vilket kan ses som en form 

av problemlösande coping. Det kan även ses som ett exempel på den kreativitet och förmåga 

att se alternativa lösningar som är vanlig hos personer med ADHD. Gitarrspelandet i sig 

fungerar också som en form av emotionsfokuserad coping (se Lazarus & Folkman, 1984, s. 

318f, 328ff) då det hjälper honom att dämpa sin överaktivitet och gör det möjligt att hitta ett 

lugn. 

 

Hans svårigheter att komma igång med att läsa teorin till körkortet är ett exempel på problem 

som personer med ADHD brukar ha med den exekutiva förmågan. IP1 har använt sig av en 

undvikande copingstrategi under en tid, tills det att han plötsligt hittar motivationen till att 

läsa. Han behöver en nära och tydlig koppling mellan det som känns mödosamt och det 

positiva utfallet. I det här exemplet att läsa körkortsteori och de möjligheter som det skulle 

innebära att ha ett körkort. 

6.3.2 Intervjuperson 2 

IP2 berättar följande om sin fritid. 

”Eh, just det här med, min fritid, eh… som vuxen… så… är den avslutad. Det är min 

fritid. /---/ Så att, nej jag har ingen fritid. Men jag vill ha fritid. Jag saknar en fritid. Jag 

är lite less på mina föräldrars trygghet runtikring mig. Att inte våga utsätta mig för 

saker och ting, eh, dom har utsatt mig för längdskidåkning varav jag vid tolv års ålder 

åkte mer baklänges än framlänges. (…) Det var min fritid, sen har jag inte direkt haft 

nån fritid förutom min kompis. /---/ Ja…eh..alltså privat sysselsättning har jag väl inte 

haft överhuvudtaget förutom Attention  på så sätt men det ser jag inte som privat, men, 

alltså i och med att jag har mina svårigheter och har haft svårigheter från skolan, knyta 

skor, spela fotboll, gör ofta självmål bara för att jag får bollen och blir upphetsad och 

liksom pang, jaha, jaha, fel mål shit också, inge populär nej, hej då, eh.. så jag har haft 

väldigt liten och har fortfarande väldigt liten egen sysselsättning, alltså 

fritidssysselsättning. Och det är nånting man alltid har saknat, nånting som jag ibland, 

kan vara lite frustrerad på att mina föräldrar då har tagit så väl hand om mig som 

många av våra föräldrar gör, att man skyddar oss (…) likaväl som att vara rädd för att 

misslyckas eller slå sig. Den enda sysselsättning i stort sett som jag hade som barn det 

var min bästa kompis, jag hade en bästa kompis, som aldrig sa emot mig, ja, det 

kunde… sa han emot mig så fick jag verkligen känna det i och för sig också, det var min 

cykel” (IP2) 
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6.3.2.1 Delanalys 

IP2 berättar att han har haft mycket svårt att aktivt delta i olika fritidsintressen, både som ung 

och som vuxen. Han ger några exempel på aktiviteter som han har provat på men som inte har 

fungerat så bra för honom. Skidåkningen var för motoriskt krävande och hans bristande 

impulskontroll gjorde det svårt för honom att spela fotboll. De motoriska svårigheter och 

bristande impulskontroll som han beskriver är vanligt förekommande bland personer med 

ADHD (se Socialstyrelsen, 2007, s. 14f) och har i detta fall begränsat IP2:s fritid. Den 

uteblivna framgången inom fotboll och skidåkning har gjort att IP2 har undvikit fysiska 

aktiviteter som ställer krav på motorisk skicklighet vilket är en typ av undvikande coping. Han 

beskriver också en besvikelse och frustration över hur överbeskyddande hans föräldrar har 

varit under uppväxten. Det kan ses som en emotionsfokuserad copingstrategi eftersom han ger 

sina föräldrar en del av ansvaret över att han idag inte har några fritidsintressen. Den enda 

fritidssysselsättningen som IP2 har haft är cyklingen. Då han var ung betydde hans cykel och 

cyklingen mycket för honom. Så pass mycket att han refererar till sin cykel som sin bästa 

kompis.  

 

I samtalet med IP2 visade det sig att temat fritid skulle bli mycket känslosamt. Han visar en 

tydlig ambivalens då han säger att hans fritid är avslutad sedan en tid tillbaka, samtidigt som 

säger han att han saknar en fritid och vill ha en fritid. Denna ambivalens tyder på att IP2 inte 

har några fungerande copingstrategier som skyddar honom mot den stress som uppstår till 

följd av att han inte har några fritidsintressen.  

6.3.3 Intervjuperson 3 

IP3 berättar att han har många fritidsintressen ”Vad håller jag inte på med… snowboard på 

vintrarna, gymmet, trampolin”. Han tränar även kampsport och har stått i mål i innebandy. 

Han berättar att han använder kampsporten som ett sätt att varva ner från vardagen och ett sätt 

att släppa ut sina aggressioner, som att han upplever att han lagrar på sig mer än andra.  

”När jag började träna då jag var 14 så funkade det bättre, det hjälper mig helt klart 

om jag får träna. Men jag kanske skulle få ut lika mycket av ett bra löppass. Träningen 

gör ju att när det är tungt och man får köra skiten ur sig så är det jävligt skönt. Då 

släpper mycket. Jag måste bli ganska fysiskt trött för att jag inte ska ha 300 grejer på, 

tv, radio och grejer” (IP3).  

 

Som målvakt kunde han ibland vara superfokuserad, och ibland ha svårt med koncentrationen. 

Även då han tränar trampolin kan han ha svårt att koncentrera sig ”mycket folk runtomkring 
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mig gör att det blir svårt att fokusera”. Han berättar att han har koncentrationssvårigheter 

under träningen. 

 

”Man får ju verkligen bita ihop och försöka att inte fokusera på saker runt omkring helt 

enkelt (…) men jag har ju mina dåliga dagar (…) ibland spelar det ingen roll hur 

mycket folk det är runt omkring så funkar det ändå… när jag känner mig fokuserad så 

funkar det (…) Upp och ner, det är mycket upp och ner... med koncentrationen” (IP3).  

6.3.3.1 Delanalys 

IP3 berättar om några av sina fritidsintressen och det är tydligt att han har valt fysiskt 

krävande aktiviteter där hans hyperaktivitet inte begränsar honom, utan fungerar istället som 

en tillgång. IP3 använder medvetet den fysiska aktiviteten som en emotionsfokuserad 

copingstrategi då den hjälper honom att hitta lugnet. Efter att han har tränat hårt kan han ta 

det lugnt hemma utan att behöva känna sig rastlös. Han berättar att han ofta har svårt att 

fokusera, bland annat under träningen. Svårigheterna med att fokusera uppstår då det är 

mycket rörelse och ljud runtomkring honom. Han har svårt att sortera bort alla oväsentliga 

sinnesintryck som stör hans koncentrationsförmåga. Detta hanterar IP3 genom att bita ihop 

och försöka att mentalt skärma av det som händer i omgivningen. Detta är en form av 

problemfokuserad copingstrategi eftersom han väljer att fokusera sig extra mycket på att 

utföra den uppgift som han är där för att göra.   

6.3.4 Sammanfattande analys av tema fritid 

Inom temat fritid kan man se stora variationer i hur intervjupersonernas 

funktionsnedsättningar skapar funktionshinder i utövandet av olika aktiviteter. I vissa 

situationer kan ett symptom som hyperaktivitet fungera som en tillgång. Ett avgörande 

moment är hur personerna kan hantera de motgångar och svårigheter som funktionshindret 

kan innebära. Det är viktigt att etablera konstruktiva copingstrategier för att övervinna 

eventuella motgångar. Att använda sig av t.ex. undvikande copingstrategier i för stor 

utsträckning kan få mycket negativa konsekvenser (se Lazarus & Folkman, 1984, s. 141f). 

 

6.4 Tema vardagsliv  

Tema vardagsliv kommer att presenteras på samma sätt som tema fritid. Resultatet och 

analysen för tema vardagsliv kommer att redovisas person för person. Först kommer citat från 

IP1 och en separat delanalys av detta att presenteras. På samma sätt följer sedan citat med 
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tillhörande separat delanalys för IP2 och IP3. Efter det kommer en sammanfattande analys i 

slutet av temat. 

6.4.1 Intervjuperson 1 

IP1 säger att han ofta har svårt att beräkna hur lång tid någonting kommer att ta ”Det har jag 

svårt med. Jag tror alltid att allting ska gå mycket snabbare än vad det gör”. Han har även 

haft svårt att komma i tid till jobbet och viktiga möten, men detta har han lärt sig att hantera. 

”Då tänker jag att om jag ska vara där fyra så tänker jag att jag ska vara där halv fyra 

eller tre så att jag verkligen är säker på att jag kommer i tid och så, ja, i och med att jag 

är en så pass tidsoptimist så har jag börjat lärt mig det att jag måste alltså planera lite 

lite mer” (IP1). 

IP1 berättar att han sover betydligt mindre än vad som är vanligt, trots det upplever han att 

han är piggare än andra.  

”…jag sover oftast väldigt kort tid, oftast kort tid och är vaken längre än vanligt (…) 

jag tror att jag är vaken i alla fall, ja i alla fall en fjärdedel mer än vad en vanlig 

människa är, det är jag nog  /---/ jag är nästan piggare som sagt det där är nånting 

konstigt det där (…) jag har alltid sovit mindre än andra människor, alltid sovit mindre 

fast istället, jag har skitsvårt att somna (…) jag älskar till exempel att sitta uppe på 

nätterna och det har förstört mycket med jobb (…) det lärde jag mig att hantera med 

träningen, då är det bara att träna hårt hårt hårt då jävlar somnar man, då är man helt 

död” (IP1). 

 

Angående att tvätta och städa så berättar IP1 följande. 

”…jag tycker om kläder och så, så kläder och tvätt och så sköter jag men det är ju bara 

för att jag tycker om att klä mig och jag tycker om kläder,  ja det gör jag (…) Städning 

och så, jag har väldigt lätt för att skjuta upp saker om jag inte tycker att det är roligt 

(…) det kan bli jävligt stökigt runt mig (…) det kan bli väldigt stor chans att disken inte 

blir gjord på ett bra tag fast jag vet att jag kanske ska göra den (…) vissa trivs ju att ha 

lite stökigt omkring sig, jag trivs inte med att ha stökigt runt mig men som disken, den 

ser jag ju inte den är ju inne i köket så den kan man ju undvika och kolla mot kylen, ja, 

nej men så är det väl” (IP1). 

6.4.1.1 Delanalys 

IP1 beskriver två olika typer av problemfokuserade copingstrategier för att hantera sin dåliga 

tidsuppfattning. För att komma i tid till arbetet och möten har han lär sig att kompensera för 

sin tidsoptimism genom att försöka vara på plats inför arbetet eller mötet med mycket stor 

marginal. Han använder sig också av planering som copingstrategi för att disponera sin tid på 

ett bättre sätt. IP1 berättar att han har haft problem med att somna på kvällarna vilket ställde 

till med problem med att komma i tid till jobbet. Det har han lärt sig att hantera genom hård 
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fysisk träning som gör det lättare för honom att slappna av och somna på kvällen. Detta är en 

typ av problemfokuserad copingstrategi eftersom den fysiska träningen hjälper honom att 

slappna av både fysiskt och psykiskt så att han lättare kan somna, vilket är en direkt lösning 

på problemet. När det gäller att städa och diska så berättar IP1 att det ofta blir stökigt 

runtomkring honom och att disken inte brukar bli gjord så ofta som den borde göras. IP1 

använder undvikande copingstrategier. Han skjuter upp städningen eftersom han inte tycker 

om att städa och han väljer att ignorera disken istället för att diska. Det är tydligt att den 

motiverande faktorn är av stor betydelse då han inte har några problem med att ta sig an 

tvätten eftersom han är intresserad av mode och kläder.  

6.4.2 Intervjuperson 2 

IP2 berättar att han har mycket svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen ”Jag har 

kämpat dygnet runt och jag kämpar ju fortfarande dygnet runt så att säga va, med att får till 

min egen struktur och få till en fungerande struktur för mig själv”. 

I ett försök att skapa struktur i vardagen använder sig IP2 av olika hjälpmedel.  

”Ja. Just idag så använder jag google (…) där jag skriver inhandlingslista (…) Google, 

går också att få påminnelser ifrån, sms-påminnelse (…) Det är en förberedelse för mig 

att kunna skapa en struktur som fortfarande inte fungerar för att jag inte har en struktur 

som fungerar för att jag inte har en sömn som fungerar för att jag har för många 

moment som inte fungerar. Men det här är också en typ av hjälpmedel för att komma 

ihåg att ja just det för att komma in i dom här rutinerna för att försöka komma in i och 

för att inte behöva belasta min kalender men, att, även hur ska jag hantera den här 

påminnelsen? Ska jag nu ta bort den nu när jag ser att middag, okej det kan jag göra 

men risken är att jag glömmer bort den då eller till att försöka slutföra middan till att 

göra det och sen tar jag bort den, likaväl som påminnelser om medicin tandborstning 

eller vad det nu än är…” (IP2). 

IP2 berättar om sina svårigheter med att laga mat.  

”…svårigheterna låg i att, eh..vad ska jag säga, att hitta, jo att få ihop strukturen på 

vad jag ska göra, hur jag ska laga maten. Jovisst jag ska hälla av potatisen, jag ska se 

till att riset inte kokar över eller det ena eller det tredje eller vad som nu händer och 

sker. Så det innebär att jag max eftersom min svårighet att komma ihåg saker och ting 

som ni redan upptäckt, har jag då tre kastruller så är det minst två för mycket. Ett 

moment i taget, gud vilken tråkig matlagning. Först laga potatisen, vänta på att den ska 

koka upp, sen börja med såsen och sen ta den här förbaskade köttbiten och sen behöva 

återvärma alltihopa igen och sen så behöva ta disken av allt det där, nej shit, det 

struntar vi totalt i, äh vi tar fil och flingor igen det spelar väl ingen roll, det är ju bara 

jag” (IP2). 
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IP2 säger följande angående städning 

”Likaväl som strukturer i städning och strukturer i ett hem som det inte finns struktur i, 

som jobbar ständigt på att försöka hitta influenser till strukturer (…) samtidigt som jag 

också har ett föreningsliv och i det här med att sköta ett föreningsliv för att inte störas 

av en störande struktur av en oordning i ett hem gör att jag gärna har ett städat hem 

innan jag börjar med ett föreningsarbete, vilket kan dröja två veckor innan och då är 

det massa grejer som ligger på hög och så ska jag försöka sortera dom så har jag dom 

delarna så har jag dom delarna så får vi inte in dom där delarna...” (IP2). 

6.4.2.1 Delanalys 

Det som är IP2:s absolut största svårighet i vardagen är avsaknaden av en struktur. Detta är 

utmärkande i nästan alla moment i hans vardag. Det är någonting som han är fullt medveten 

om och kämpar hårt för att förändra. Han använder sig av ett antal olika problemlösande 

copingstrategier som till viss del fungerar. Förutom att använda kalendern i mobiltelefonen 

till att planera så använder han sig också av en datatjänst som Google har utvecklat. Genom 

den tjänsten får han upprepade påminnelser om att borsta tänderna, äta mat, ta medicin etc. för 

att han inte ska glömma bort dessa dagliga sysslor. Avsaknaden av en struktur i vardagen 

skapar inte bara problem med att komma ihåg att t.ex. äta mat. IP2 saknar även en struktur för 

att hantera de olika moment som matlagningen kräver. För att inte låta matlagningen bli ett 

hinder för att få mat gör han det enkelt för sig själv och äter fil med flingor. Det kan ses som 

en undvikande copingstrategi, eftersom han undviker att laga mat. För att inte låta oordningen 

i hemmet störa hans arbete har IP2 det gärna städat hemma innan han sätter igång med 

föreningsarbetet. Men, ett ostädat hem är det samma som ett hem utan struktur och det skapar 

stora problem för IP2 då han på egen hand ska hitta en struktur bland grejerna. Detta är 

någonting som han saknar copingstrategier för att hantera, förutom insatsen boendestöd som 

han får 1,5 timme varannan vecka, vilket kan ses som en problemlösande copingstrategi. 

6.4.3 Intervjuperson 3 

IP3 berättar att han brukar ha svårt att sova. ”Jag sover oroligt ibland. Är morgonpigg, även 

om jag lägger mig kl. 3 så går jag upp kl. 7. Det är en rastlöshet i kroppen.” 

IP3 säger att han kan ha svårt att ta sig för vardagliga sysslor som att städa, diska och tvätta.  

”Jag har ju svårt att ta tag i vissa grejer, så enkelt är det… men som igår kan man 

säga, det har varit skitigt i lägenheten i tre, fyra veckor men jag har inte orkat göra 

nånting åt det. Men som igår, nu jävlar får det vara nog /---/ Det är upp och ner 

beroende på humör. Ibland är det kaos, ibland är det kliniskt rent. (…) Jag kan bli 

galen om jag tappar bort saker. Även om jag har kaos runtomkring mig så vill jag ha 

koll. Jag vill veta vart mössan ligger även om det är stökigt. Jag vill ha kontroll. /---/ 
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jag har gått hemma nu i två veckor och jag har skitsvårt att ta tag i såna grejer, 

tvättning, städning och sånt.. det lär jag anstränga mig för att göra.. är jag trött så finns 

det inte. (…) Då gör jag det inte, fast jag går hemma hela dagarna. Jag har börjat säga 

åt mig själv att om det är disk så är det nåt som ska göras innan jag går och lägger mig 

(…)Tvätta är ett ont måste. Dom här måstena har jag svårt för (…) Jag behöver att det 

är någon som piskar mig. Jag drar gärna på saker så länge det går. Jag väntar tills jag 

inte har nått val” (IP3). 

6.4.3.1 Delanalys 

IP3 ger en tydlig beskrivning av hur han använder sig av en undvikande copingstrategi istället 

för att städa och tvätta. Han väntar med att ta tag i dessa grejer så länge han kan. Detta är 

återigen ett exempel på svårigheten med den exekutiva förmågan som är karakteristiskt hos 

personer med ADHD. Den exekutiva förmågan tycks följa humöret som går upp och ner. När 

det gäller att diska så har IP3 börjat använda sig av en problemfokuserad copingstrategi, 

nämligen planering. Han planerar att göra disken innan han går och läger sig varje dag. 

6.4.4 Sammanfattande analys av tema vardag 

Gemensamt för alla tre intervjupersoner är att de har problem med sömnen, vilket kan bero på 

den hyperaktivitet som är vanlig hos personer med ADHD. Hyperaktiviteten gör det svårt att 

slappna av både fysiskt och psykiskt. Ett exempel på en problemfokuserad copingstrategi som 

tycks fungera är hård fysisk träning. Vardagssysslor som att städa, tvätta och diska är 

någonting som intervjupersonerna undviker i stor utsträckning. Det som motiverar dem att ta 

tag i dessa sysslor är ett antal olika faktorer. Intresset för kläder och mode är en faktor som 

kan göra det enklare att ta sig an tvätten. Behovet av struktur för att kunna utföra 

administrativt arbete i hemmiljön kan vara en avgörande faktor för att städningen blir gjord. 

Dagsformen kan också vara en avgörande faktor för huruvida vardagssysslor blir gjord eller 

inte. Den ostrukturerade vardagen som intervjupersonerna beskriver med bristande 

planeringsförmåga och svårigheter med att utföra vardagssysslor skulle kunna jämföras med 

kategorin kaos som Toner m.fl. (2006) beskriver i sin teori Living in chaos and striving for 

control.  
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6.5 Analys utifrån KASAM 

Här presenteras en analys utifrån KASAM. Analysen utgår från samma tre intervjuer som har 

använts tidigare i arbetet men inga citat kommer att presenteras i samband med denna analys. 

Analysen är strukturerad efter de begrepp som KASAM omfattar; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  

Gemensamt för alla intervjupersoner i studien är att de beskriver en känsla av begriplighet i 

samband med att de fick sin diagnos. De fick förståelse för den problematik som har funnits 

med dem sedan de var barn. Att få sin diagnos som ung kan bidra till att man får denna 

begriplighet tidigt i livet. I resultatet kan man se att IP1, som fick sin diagnos i ett mycket 

tidigt skede, också är den person som är minst påverkad av sin ADHD. Detta går i linje med 

vad Edbom (2009) skriver om att hög KASAM i tidig ålder kan leda till lindrigare ADHD- 

symptom senare i livet. Intervjupersonerna beskriver framförallt att diagnosen har givit dem 

förståelse för sin besvärliga skolgång. Att få en förklaring till sin problematiska skoltid kan 

också bidra till en förståelse för varför de senare i livet har svårt att få ett jobb där de trivs och 

vill stanna under en längre tid. Svaga eller obefintliga meriter från skolan begränsar också 

valfriheten på arbetsmarknaden. Ett annat sätt att få en ökad begriplighet är att läsa och ta reda 

på så mycket som möjligt om vad det kan innebära att ha ADHD. Detta är någonting som vi 

har sett bland intervjupersonerna. Men vi har också sett exempel på det motsatta, dvs. att man 

tar avstånd från allt som skrivs och sägs om ADHD, för att istället lära sig utifrån sina egna 

erfarenheter och på så vis skapa sig en bild av hur jag fungerar.  

Begreppet hanterbarhet innefattar stora delar av den analys som redan gjorts utifrån 

copingteorier tidigare i arbetet. Den analysen tar i huvudsak upp vilka resurser i form av olika 

copingstrategier som intervjupersonerna har för att hantera den stress som kan uppstå i 

samband med funktionsnedsättningen. Utöver det som har tagits upp i den tidigare analysen 

så nämner två av intervjupersonerna familjen som en viktig faktor för att göra livet med 

ADHD mer hanterbart. Oavsett om diagnosen varit känd sedan barndomstiden eller inte så 

har familjen varit till stor hjälp under uppväxten. Intervjupersonerna är medvetna om att de är 

en del av en riskgrupp för att begå brott och hamna i olika sorters missbruk. Detta är 

någonting som intervjupersonerna själva tar upp under intervjuerna. Vad de också nämner är 

en förklaring till varför de själva inte lever i kriminalitet eller missbruk. För en av 

intervjupersonerna är det möjligheten att få studera på gymnasiet trots att han inte har fullgjort 

grundskolan som är den avgörande faktorn. Det var en lärare på gymnasiet som han hade bra 
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kontakt med som hjälpte honom med detta. En annan intervjuperson nämner sina föräldrar 

som har varit mycket skyddande och omhändertagande under hans uppväxt. Träningen och 

den moral och etik som lärs ut till ungdomarna inom kampsporten var också någonting som 

en av intervjupersonerna nämnde som en skyddande faktor. Alla dessa faktorer har fungerat 

som ett skydd för intervjupersonerna och har hjälpt dem att hålla sig borta från kriminalitet 

och missbruk. 

I intervjumaterialet kan man se hur deltagarna använder sig av olika strategier för att finna 

meningsfullhet i livet trots sin ADHD. En av intervjupersonerna har engagerat sig i 

intresseföreningen Attention för att få möjligheten att hjälpa andra med liknande problematik. 

Genom Attention kan han också sprida information till t.ex. myndigheter och politiker om hur 

det är att leva med ADHD, för att på så sätt förbättra möjligheterna för andra personer med 

ADHD. Ett annat sätt att få meningsfullhet är att använda sig av sin kreativitet genom att 

skapa musik och finna okonventionella lösningar. I intervjumaterialet kan man också lägga 

märke till hur intervjupersonerna ser på sin hyperaktivitet som någonting som kan vara 

positivt t.ex. i utövandet av fysiska aktiviteter. Detta kan också vara ett exempel på hur de 

upplever meningsfullhet i livet. Ett annat exempel är när en av intervjupersonerna omvärderar 

sina erfarenheter från arbetslivet och söker en mening i det som skett. Även om han i 

huvudsak har negativa erfarenheter från tidigare jobb så är han ändå glad att han har dessa 

erfarenheter då de har hjälpt honom att bli medveten om vad han inte vill arbeta med i 

framtiden. Att resonera på detta sätt är detsamma som att söka en meningsfullhet i det som har 

skett. Ett annat sätt att finna en meningsfullhet är att använda en fritidssysselsättning som 

kompensation för avsaknaden av ett arbete. Ett överdrivet träningsintresse kan både i tid och 

engagemang uppfylla delar av det tomrum och den meningsfullhet som ett arbete annars 

skulle innebära. På motsvarande sätt kan också ett arbete delvis kompensera för det tomrum 

som avsaknaden av en fritidssysselsättning kan innebära. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det kan vara att leva med ADHD som vuxen och 

på så vis öka förståelsen för dessa individer. Vi anser att uppsatsen ger en bild av hur det kan 

vara att leva med ADHD. Uppsatsen skildrar också hur olika funktionsnedsättningen ADHD 

kan påverka individer och hur dessa hanterar sin livssituation.  

 

Den första frågeställningen var hur personer med funktionsnedsättningen ADHD upplever sin 

livssituation, såväl positiva som negativa erfarenheter, med avseende på arbete, fritid och 

vardagsliv. Resultatet visar på stor spridning av hur funktionsnedsättningen ADHD påverkar 

livet inom dessa tre området. Vi har sett exempel på hur främst symptomen 

uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet leder till svårigheter i arbetsliv, fritid och 

vardagsliv. Svårigheterna kan dock yttra sig på väldigt olika vis. Vi har också sett exempel på 

att symptomet hyperaktivitet upplevs vara en tillgång i vissa situationer.  

 

Eftersom vi ansåg att det skulle vara intressant att veta vilken påverkan ADHD kan ha inom 

ett område som forskningen skriver relativt lite om valde vi att undersöka temat fritid. Detta 

tema visade sig vara det mest känslosamma området. Det blev också det område där resultatet 

har den största spännvidden, från att huvudsakligen vara ett sätt att hantera symptomen av 

ADHD, till att symptomen av ADHD så gott som omöjliggjort utövande av fritidsintressen.  

 

Den andra frågeställningen var vilka copingstrategier personer med ADHD använder för att 

handskas med de eventuella problem eller svårigheter de upplever med avseende på arbete, 

fritid och vardagsliv. Det visade sig att ADHD påverkade intervjupersonerna i olika hög grad, 

och olika beroende på situation, och vi har sett exempel på ett flertal copingstrategier. 

Intervjupersonerna använder sig av undvikande copingstrategier i större utsträckning än vad 

de använder problemfokuserade copingstrategier, vilket är någonting som också Young 

(2005) har kommit fram till i sin forskning.  

 

I den tredje och sista frågeställningen undrade vi hur personer med ADHD uppnår 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I intervjuerna visade det sig att det kan vara av 

stor betydelse att få diagnosen ADHD, eftersom det ramar in den problematik som man lever 
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med och har upplevt. Att få en diagnos kan hjälpa individen att nå en ökad förståelse för sig 

själv, en begriplighet, vilket är ett första steg för att göra situationen hanterbar. Resultatet 

visar att den intervjuperson som fick sin diagnos tidigast också var den som var minst 

besvärad av sin funktionsnedsättning. Detta går i linje med vad Edbom (2009) skriver om att 

hög KASAM i tidig ålder kan leda till lindrigare ADHD- symptom senare i livet, men det kan 

också bero på att den intervjupersonen var betydligt yngre än de andra. Hans ålder skulle 

kunna vara en orsak eftersom han inte har lika mycket erfarenheter och därför inte har upplevt 

lika mycket svårigheter som de andra intervjupersonerna. Vad som ger intervjupersonerna en 

meningsfullhet med sin diagnos är starkt knutet till hur diagnosen yttrar sig. För någon som är 

hyperaktiv kan detta vara en tillgång i vissa situationer. Ett annat sätt att söka mening i livet 

kan vara att ägna sig åt att hjälpa andra utifrån de egna erfarenheterna.  

7.2 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts var alla intervjupersoner vältaliga och hade en förmåga att ge rika 

detaljerade beskrivningar av sina egna livserfarenheter. I analysarbetet framkom det dock en 

del motstridigheter i intervjupersonernas utsagor. En anledning till detta var att 

intervjupersonen vid ett tillfälle pratade allmänt utifrån sina egna erfarenheter och vid ett 

annat tillfälle gav exempel utifrån en konkret situation. I resultatet och analysen har vi i till 

viss del varit tvungna att bortse från dessa exempel, då intervjupersonerna inte har varit 

konsekventa i sina utsagor. Vi valde ändock att ta med vissa citat även om det kan finnas 

yttranden som talar emot dessa, eftersom vi anser att citaten ger en rättvis bild av 

intervjupersonen. Vad som kunde ha gjorts för att få en djupare och mer nyanserad analys var 

att tillsammans med intervjupersonerna fokusera på att beskriva vilka olika typer av stress 

som de upplevde inför ett problem som de beskrivit (jfr Lazarus & Folkman, 1984, s. 317). 

Detta skulle kunna ha givit en djupare och mer nyanserad analys. För stor fokusering på dessa 

känslor skulle dock ha inneburit att intervjuerna närmade sig terapeutiska samtal, vilket inte 

var meningen med denna uppgift. Därför gjordes ingen djupare analys angående den stress 

som intervjupersonerna upplevde.  

 

Före intervjuerna övervägde vi om det var etiskt riktigt att fråga intervjupersonerna huruvida 

de upplevde positiva sidor med sin ADHD. Det fanns en tanke om att det kunde uppfattas som 

att vi förringade intervjupersonernas eventuella problem eller inte tog den problematiken på 
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allvar. Det visade sig dock i intervjuerna att det fanns en vilja att prata om positiva sidor och i 

ett par fall var det också intervjupersonerna själva som tog upp ämnet. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I arbetet med denna uppsats har vi tagit del av en stor mängd litteratur och forskning kring 

ADHD. Trots att det har forskats mycket finns det fortfarande områden som är till synes 

relativt outforskade. Den forskning som finns idag har i stor utsträckning koncentrerat sig på 

att undersöka vilken inverkan ADHD har i skolan, i arbetet och i utförandet av vardagliga 

sysslor. Det finns fortfarande begränsad kunskap om vilken inverkan ADHD har i utförandet 

av fritidssysselsättningar och vilken betydelse denna inverkan kan ha för individen. Hur 

personer med ADHD använder copingstrategier för att hantera den stress som 

funktionsnedsättningen kan innebära har också visat sig vara ett av dessa relativt outforskade 

områden. Det finns i dagsläget ett behov av forskning på hur man på bästa sätt kan hjälpa 

individer med ADHD att utveckla konstruktiva copingstrategier för att hantera de stressfyllda 

situationer som kan uppstå som en följd av funktionsnedsättningen.  
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Bilaga 1 

 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 

2002): 

 

A. Antingen (1) eller (2): 

1. Minst sex av följande symptom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till 

en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter. 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter 

(beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 

skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 

pennor,böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2. Minst sex av följande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 

kvar på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 

(hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

 

  



 

 

 

 

B. Vissa funktionshindrande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

skall ha funnits före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i 

arbete eller studier. 

E. Symptomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av 

någon annan psykisk störning. 

 

 

Undergrupper 

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både 

kriterium A1 

och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen bristande 

uppmärksamhet. 

Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 

hyperaktivitet/impulsivitet. 

Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 

• För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symptom som inte längre helt uppfyller 

kriterierna skall ”i partiell remission” också anges.  



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi heter Johannes Claesson och Eva Hagström och läser på socionomprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu en C- uppsats om hur det är att leva med ADHD som 

vuxen. Vi vill därför intervjua dig som har erfarenhet av hur det är att leva med ADHD. 

Givetvis är ditt deltagande frivilligt och dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. Du 

har rätt att låta bli att svara på en fråga och rätt att avbryta intervjun utan att ange någon orsak. 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca en timme. Om vi får din tillåtelse kommer vi att 

använda oss av en bandspelare för att spela in intervjun. Detta i syfte att hjälpa oss vid 

bearbetningen av materialet. Efter att materialet har bearbetats kommer inspelningen att 

raderas. I uppsatsen kommer vi att använda oss av citat från intervjuerna. Dessa kommer att 

avidentifieras. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas på Högskolan i Gävles bibliotek och 

på Högskolan i Gävles hemsida (www.hig.se).  

 

Tack för att Du har tagit dig tid!  

 

Om du har frågor kan du kontakta oss: 

Eva Hagström – student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle, 

 telefonnummer: 070 XXX XX XX. 

Johannes Claesson- student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle, 

 telefonnummer: 070 XXX XX XX. 

Handledare: Inger Johansson, Universitetsadjunkt, telefonnummer: 026-64 85 00. 

  



 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Teman 

1) Arbete 

2) Fritid  

3) Vardagliga sysslor 

 

Berätta lite om dig själv 

Kön, ålder, yrke/sysselsättning/försörjning, familjesituation, intressen, vänner/kompisar. 

När sattes diagnosen ADHD?  

 

Arbete 

Berätta lite om din arbetssituation/sysselsättning och vilken inverkan som ADHD har på ditt 

arbete/i din sysselsättning? 

 

Vad arbetar du med? 

Varför har du valt just det arbetet? 

Hur påverkar ADHD dig i ditt arbete? 

Hur yttrar sig dessa svårigheter? 

Hur ser du på dessa svårigheter? Är det någonting som stör dig/tänker du inte längre på 

svårigheterna? 

Vad gör du för att hantera dessa svårigheter? 

Vad använder du för konkreta hjälpmedel för att bemästra de svårigheter som uppstår? 

Finns det några positiva sidor av ADHD som på något sätt hjälper dig i ditt arbete? 

Anser du att du löser problem som kan uppstå i arbetet på ett annat sätt än dina kollegor? 

  



 

 

 

 

På fritiden  

Berätta lite om dina fritidsintressen, om hur ADHD har påverkat ditt val av fritidsintressen 

och om hur utövandet av dessa påverkas av din ADHD? 

 

Berätta lite om dina fritidsintressen/Vad gör du på fritiden? 

Hur länge har du hållit på med dessa intressen? 

Är du aktiv inom någon förening eller organisation? 

Vad har du tidigare gjort på fritiden? 

 

Har ADHD påverkat dig i valet av fritidsintressen? 

Känner du att ADHD har begränsat dig på något vis i ditt val av fritidsintressen? 

Har ADHD på något sätt begränsat dig inom de fritidsintressen som du utövar? – på vilket 

sätt? 

 

Hur har du hanterat dessa begränsningar? 

Vad använder du för konkreta hjälpmedel för att bemästra de svårigheter som uppstår? 

Tycker du att din ADHD har bidragit med någonting positivt i utövandet av dina 

fritidsintressen?  

 

  



 

 

 

 

I vardagen 

Påverkas dina vardagliga sysslor av din ADHD? 

Vardagliga sysslor = t.ex. laga mat, städa, tvätta, handla, betala räkningar, planering, passa 

tider och beräkna tidsåtgång, veta vart saker ligger eller står, ta hand om dig själv vad gäller 

kost, motion sömn etc., initiativförmåga (exekutiv förmåga) 

 

Hur påverkas dessa vardagliga sysslor? 

Reflektera över dessa svårigheter; vad har du för tankar omkring dessa svårigheter? Hur 

känner du? Anser du att du har anpassat din vardag så att allting fungerar, trots 

svårigheterna? 

Hur hanterar du dessa svårigheter/situationer som uppstår? 

Vad använder du för konkreta hjälpmedel för att bemästra de svårigheter som uppstår? 

 

Vilka positiva sidor (i vardagen) finns det med att ha ADHD? 

 

Öppen fråga utöver dessa tre teman 

Är det någonting som du själv vill ta upp/lyfta fram angående din ADHD som vi inte redan 

har pratat om? 

 

 


