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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka skillnader och likheter det fanns mellan co-

pingstrategier som använts av individer med funktionsnedsättningen ADHD under barndomen 

och senare i vuxenlivet. De frågeställningar vi ställde oss var: Vilka copingstrategier använde 

individerna under uppväxten? Vilka copingstrategier använder individerna i vuxen ålder? An-

vänder individerna samma form av coping i vuxen ålder som i barndomen? För att uppfylla 

syftet och svara på frågeställningarna har vi använt oss kvalitativ metod. Intervjuer gjordes 

med fyra vuxna individer som har funktionsnedsättningen ADHD.  Intervjuerna analyserades 

sedan utifrån hermeneutiska cirkeln. Den teoretiska utgångspunkten vi valde för att ge en tyd-

ligare bild av intervjupersonernas berättelser är Coping. Genom resultatet och analysen fram-

kom i denna studie att intervjupersonerna använt sig av samma former av copingstrategier i 

vuxen ålder som under uppväxten. Den enda funna skillnaden i copingstrategier var en 

minskning i användandet av konfronterande coping. 

 

Nyckelord: ADHD, Coping, Vuxna, Strategier, Arbete, Skola och Karriär.

 

  
 
 

 
  

 
 
 



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the differences and similarities between coping 

strategies used by individuals with the disability ADHD in childhood and later adulthood. The 

questions we asked ourselves: Are the individuals using the same form of coping in adulthood 

as in childhood? What copingstrategies used individuals while growing up? What coping-

strategies used the individuals in adulthood? To fulfill the purpose and answer the questions, 

we used qualitative methods. Interviews were conducted with four adults who have the disa-

bility ADHD. The interviews were analyzed by the hermeneutic circle. The theoretical 

framework we have chosen to give a clearer picture are Coping. Through the result and the 

analysis in this study, it is found that the interviewpersons used same forms of copingstrate-

gier in adult age as in childhood. The only difference in copingstrategier found is a reduction 

in the use of confrontational coping. 
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1 Inledning  

 ADHD är en förkortning av engelskans ” attention deficit hyperactivity disorder” vilket bru-

kar översättas med ”uppmärksamhetsstörning med överaktivitet” (Kadesjö & Mossler 2004, 

s.10).  3-6 procent av barn i skolåldern beräknas ha ADHD.  De svårigheter som finns som 

barn följer med i vuxenlivet även om omfattningen på svårigheterna och symtomen har för-

ändrats sedan barndomen. Uppföljningsstudier visar på att hälften av de som haft ADHD som 

barn fortfarande har betydande koncentrationssvårigheter som vuxen. Vuxnas problem liknar 

ungdomars och det dominerande problemet vid ADHD är uppmärksamhetstörningar (Ibid., 

s.7). Symtomen är olika från individ till individ (Beckman 1999, s.11). Rutinuppgifter som 

hör till vardagen skjuts lätt upp och vardagens stress kan vara något som blir till ett problem 

för personer med ADHD. De kan ha svårt att leva upp till de krav som ställs på dem vilket 

ofta leder till nedstämdhet och uppgivenhet och detta kan leda till att några utvecklar depress-

ion (Kadesjö & Mossler 2004, s.16).  

 

Coping handlar om hur individer hanterar och reagerar när något stressfyllt inträffar. Indivi-

ders copingförmåga grundas i barndomen och copingresurser införskaffas under uppväxten. 

När det inträffar något oväntat som gör att individen inte vet hur situationen ska hanteras ak-

tiveras denna förmåga. En individ som däremot saknar dessa verktyg och resurser tenderar 

istället att bli helt rådlös, hamna i onda cirklar med ett negativt tänkande och ser problemen 

som permanenta (Brattberg 2008, s.37-39).  

 

Studier ifrån andra länder och Sverige har hittats om funktionsnedsättningen ADHD. Studier 

om valet av copingstrategier för personer som har funktionsnedsättningen ADHD fanns det 

sparsamt av. Forskning om huruvida individer med funktionsnedsättningen ADHD använder 

sig av samma copingstrategier i vuxen ålder och barndom har inte påträffats. Detta var anled-

ningen till att vi valde att undersöka detta ämne och vår egen nyfikenhet inom ämnet coping.   

 

1.1 Problemformulering  

Att ha en funktionsnedsättning som ADHD innebär svårigheter med koncentration och impul-

sivitet. Det kan innebära att påfrestande livssituationer blir större och mer utmanande. Coping 

är en ständig pågående process om hur individen hanterar svårigheter. Intresset i studien är att 

undersöka om individer med funktionsnedsättningen ADHD använde sig av samma co-

pingstrategier som grundas i barndomen och om de använde sig av samma i vuxen ålder.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan de co-

pingstrategier som använts av individer med funktionsnedsättningen ADHD under uppväxten 

och i vuxen ålder?   

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka copingstrategier använde individerna under uppväxten? 

Vilka copingstrategier använder individerna i vuxen ålder?  

Använder individerna samma form av coping i vuxen ålder som i barndomen? 

1.4 Koppling till socialt arbete 

ADHD upptäcks lättare i ett samhälle som har höga krav på kognitiva funktioner och arbete 

pågår för att finna rätt stöd för personer med ADHD (www.socialstyrelsen.se). I takt med att 

alltfler får diagnosen ADHD och att det setts en ökning på senare år kommer socialarbetare att 

träffa på fler personer som har denna funktionsnedsättning. Med denna studie vill vi bidra 

med ytterligare kunskap och större förståelse till professioner inom sociala arbeten om hur 

personer med funktionsnedsättningen ADHD hanterar svårigheter.  Detta för att möjliggöra 

att ett bra bemötande och att rätt stöd ges.  

 

1.5 Avgränsningar 

Genusperspektivet har uteslutits eftersom detta inte ansetts vara relevant för studiens syfte. 

För att kunna jämföra använda copingstrategier under uppväxten och i vuxen ålder beslutades 

att intervjupersonerna skulle inneha myndig ålder och därmed inte vara under 18 år. Vidare 

uteslöts andra funktionsnedsättningar än ADHD för att få en mer jämförbar problematik och 

öka reliabiliteten i studien. 

 

2 Metod 

Under detta avsnitt kommer studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv att presenteras, vilken 

metod som använts i studien samt den förförståelse författarna hade för ämnet ADHD. Däref-

ter ges en beskrivning av hur urvalet av deltagare och intervjuer i studien genomfördes. Under 

rubriken analysteknik beskrivs tillvägagångssättet av tolkning och hanteringen utifrån insam-

lad och transkriberad data. Därpå förklaras vilken betydelsen begreppen reliabilitet, validitet, 

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/adhd
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generalisering och etik har för studien samt hur dessa uppfyllts. Slutligen ges en kort sam-

manfattning av litteratursökningens utförande.  

 

2.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  

Denna studie har inspirerats av fenomenologiska och hermeneutiska tankegångar. Det veten-

skapliga perspektivet i studien är fenomenologisk med fokus på individernas berättelser, upp-

levelser och tolkningar (Larsson 2005, s.93). Ett fenomenologiskt perspektiv innebär att foku-

sera på individens upplevelser av dennes värld. Detta görs genom att studera strukturen och 

förändringar som sker i strukturen, där händelser eller personligheten träder fram (Kvale 

1997, s.54). Tolkning och analys i studien har utförts utifrån intervjupersonernas svar som 

transkriberats med intervjufrågorna som utgångspunkt. Det som lyfts fram i studien är inter-

vjupersonernas egna berättelser och de tolkningar som har gjorts stöds utifrån tidigare forsk-

ning och teori.  

 

2.2 Urval 

Intervjupersonerna i studien fanns genom ett strukturerat urval. En förfrågan skickades ut av 

oss via mail till Attention Hälsingland, som i sin tur skickade ut en förfrågan till sina med-

lemmar. Attention Hälsingland är en intresseorganisation för människor med neuropsykia-

triska funktionsnedsättningar. 15 stycken svarade att de var intresserade av att delta i studien 

och utav dessa valdes fyra personer ut. Valet gjordes utifrån de avgränsningar som redan be-

stämts av författarna. Avgränsningarna innebar att deltagarna skulle ha funktionsnedsättning-

en ADHD och att de skulle vara över 18 år. Kontakten med intervjupersonerna innan intervju-

tillfället skedde genom mail- och telefonkontakt. 

 

2.3 Förförståelse 

Inom kvalitativ forskning är undersökarnas förförståelsen av stor vikt. Den erfarenhet under-

sökaren har med sig om det aktuella studieämnet får inte påverka objektiviteten varken av 

resultatets tolkning eller av de observationer som iakttas (Olsson & Sörensen 2001, s.63). 

Författarnas kunskap om barn och vuxna med funktionsnedsättningen ADHD var innan stu-

dien liten. Den förkunskap som erhölls inför studien inskaffades genom litteratur om ämnet 

ADHD. Detta ledde för oss som författare till en djupare förståelse om funktionsnedsättning-

en ADHD och vilka svårigheter samt möjligheter funktionsnedsättningen inneburit för inter-

vjupersonerna. För att undvika att påverka objektiviteten och studiens resultat har under stu-

diens gång överläggningar med handledare och mellan författarna genomförts kontinuerligt. 
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2.4 Kvalitativ metod 

De kvalitativa intervjuerna utfördes med fyra deltagare som diagnostiserats med funktions-

nedsättningen ADHD. Intervjuerna gjordes utifrån en halvstrukturerad intervju vilket möjlig-

gjorde ett införskaffande av djupare beskrivningar om individernas livsvärd (Kvale & Brink-

man 2009, s.19). Vid varje intervjutillfälle användes diktafon vilket medförde bättre nog-

grannhet i analyseringsprocessen av intervjusvar samt frambringade möjligheten att kunna 

återge direkta citat av intervjupersonernas berättelser (Larsson 2005, s.100).  

 

Utifrån en egengjord tematiserad intervjuguide indelades intervjufrågorna under följande te-

man; barndom, skolgång, yrkesliv och vardag . Intervjuguiden framställdes och bestod utav 

öppna frågor för att ge fler svarsmöjligheter (Larsson 2005, s.105). Intervjupersonerna gavs 

möjligheten att, inför intervjutillfället, välja en miljö som de ansåg passade dem bäst. Detta 

för att skapa en avslappnad atmosfär och för att personerna skulle känna sig bekväma med att 

medverka.  

2.5 Utförande av intervjuerna 

Vid ett intervjusamtal är det viktigt att som intervjuare vara lyhörd för vad som uttalas och 

inte uttalas. Intervjuaren bör innan intervjutillfället vara påläst om det aktuella ämnet för att 

kunna samtala kring det (Larsson 2005, s 101). Därför lästes av författarna, innan intervjuerna 

utfördes, litteratur om ADHD för att öka kunskapen om ämnet. Sammanställandet av den te-

matiserade intervjuguiden med öppna frågor bereddes och provades på två utomstående per-

soner innan intervjuerna utfördes. Provintervjuerna gjordes för att försäkra oss om att rele-

vanta frågor fanns med och för att träna inför de verkliga intervjuerna. Intervjupersonerna 

gavs valmöjlighet att bestämma vart intervjutillfället skulle genomföras. Två utav intervjuerna 

utfördes i hemmiljö, en intervju ägde rum på ett café och en intervju utfördes vid ett för-

eningshus.  

 

Innan intervjun påbörjades småpratades lite för att släppa på eventuella spänningar inför mö-

tet. Under intervjuerna lade författarna stor vikt beträffande att upprätthålla ett empatiskt och 

öppet förhållningsätt. Varje intervjutillfälle tog ca en och en halv timme att genomföra och 

intervjuerna avslutades med att tillfråga varje deltagare hur de upplevde att medverka. Samt-

liga deltagare tyckte det känts bra att medverkat även om en kände lite nervositet på grund av 

diktafonen. Information gavs till intervjupersonerna att de var välkomna att kontakta oss om 

det skulle uppstå några frågor, funderingar eller oklarheter. Intervjupersonerna tillfrågades 
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likaså, om det gick bra att vi tog kontakt med dem om fler uppgifter behövdes, vilket inte var 

ett problem för någon av deltagarna. Båda författarna deltog vid alla fyra intervjutillfällena 

varvid författarna turades om att utförda själva intervjun medans den andre observerade och 

antecknade. Efter varje intervju gav författarna varandra feedback om vad som varit bra eller 

vad som kunde förbättras till nästa intervjutillfälle. Detta gjorde att utförandeformen av inter-

vjuerna förbättrades.  

2.6 Analysteknik 

För att nå högsta möjliga kvalitet i studien har transkriberingsarbete genomförts omedelbart 

efter varje intervjutillfälle. Efter transkriberingen kontrollerades texten genom att intervjuerna 

lyssnades igenom i sina helheter, samtidigt som det nedskrivna materialet lästes. Efter detta 

tolkades den insamlade informationen utifrån den hermeneutiska cirkeln där syftet är att tolka 

delar och helhet (Larsson 2005, s. 93).  Den hermeneutiska cirkeln består av att ständigt tolka 

delar och helheten av texten tills den blivit mättad och det inte längre går att få fram nya tolk-

ningar. Med hermeneutiskt meningstolkning menas att med utgångspunkt i en neutral uppfatt-

ning tolka enskilda delar uppfångade ur texten som helhet, för att på nytt relatera delarna till-

baka till helheten igen. När texten inte längre rymmer några logiska motsägelser är tolkningen 

fullbordad och kan avslutas (Kvale & Brinkman, 2009 s. 226).  

 

För att uppnå en hermenuetisk tolkning har intervjupersonernas egna berättelser varit i fokus. 

Författarna har sedan utifrån tidigare forskning och teori tolkat delar och helhet av de svar 

som transkriberats ned i intervjutexten. Under de tidigare nämnda teman som valts ut före 

intervjuerna sammanställdes och meningskoncentrerades intervjusvaren till kortare meningar 

och citat (Ibid., s. 106). Den insamlade och transkriberade datan sorterades och delades sedan 

upp under huvudtema, uppväxt samt vuxenliv. Intervjuguidens teman ersattes under analys-

processen med huvudrubriker med tillhörande underrubriker under varje huvudtema. Detta 

gjordes för att det ansågs passa studiens syfte bättre. Intervjumaterialet summerades slutligen 

i ett sammanfattande slutresultat där studiens frågeställningar besvaras. Delanalyserna inne-

håller kontinuerliga kopplingar till tidigare forskning, teorin coping och relevant litteratur om 

ADHD. I slutresultatet sammanfattas resultat och analys.  

 

2.7 Etiska principer  

De etiska riktlinjer som ledsagat studien är utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna är konfidentialitetskravet, sam-
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tyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Principer-

na har följts för att undvika att ställas inför etiska dilemman och svårigheter samt för att nå en 

hög vetenskaplig kvalitet på studien utan att riskera kränka intervjupersonernas integritet eller 

vålla dem skada (Kvale & Brinkman 2009, s. 190).  

 

Konfidentialitetskravet 

Personerna informerades vidare om att ingen skulle namnges eller kunna identifieras i studien 

och att all insamlad data avsågs hanteras så ingen utomstående kan ta del av materialet (Ve-

tenskapsrådet 2002, s. 12). 

 

Samtyckeskravet  

Innan intervjuerna utfördes skickades mail ut, till intervjupersonerna (se bilaga 1), med in-

formation om rätten att när som helst avbryta intervjun samt att deltagandet var friviligt. De 

informerades även om att intervjutillfället, med deras samtycke, avsågs att spelas in och att all 

insamlad data raderas samt förstörs efter uppsatsen färdigställts. Samtycke gavs av samtliga 

angående att spela in intervjun med diktafon (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

Informationskravet  

Det är viktigt att innan intervjun förklarar för intervjupersonen om vad syftet med undersök-

ningen är, vilka risker eller fördelar det finns med att delta och att personen har rätten att när 

som helst avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkman 2009, s. 87). För att intyga oss om att 

intervjupersonerna förstått och tagit del av informationen förklarades allt en gång till vid in-

tervjutillfället (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Nyttjandekravet 

Intervjupersonerna tilldelades information om att den insamlade datan inte skulle komma att 

användas för annat ändamål än forskning. Det vill säga att det inte får utlånas eller säljas för 

exempelvis kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

2.8 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabilitetsaspekten inom vetenskapliga studier syftar på precision (Bergström & Boréus 

2005, s. 35). Hög reliabilitet innebär att det som studeras undersöks med tillräckligt exakta 

uträkningar och mätningar (Bergström & Boréus 2005, s.35). För att uppnå hög reliabilitet 

krävs att det som mäts förblir stabilt och inte störs av förändringar i tidsaspekter, intervjuare, 
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plats m.m. (Elofsson 2005, s.66). För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i studien har 

under intervjuerna undvikits att inte ställa ledande frågor. Intervjuguiden har använts till alla 

intervjupersoner och transkriberingen genomfördes med stor noggrannhet för att försäkra att 

inga hörfel eller misstolkningar skulle uppstå. Reliabiliteten stärks ytterligare genom ett for-

mulerat syfte och tydlig frågeställning. Även genom redovisning av de metoder som använts i 

studien ökar reliabiliteten. Det som kan påverkat reliabiliteten negativt är att författarna är 

oerfarna intervjuare. Reliabilitet i kvalitativa undersökningar är generellt låg men vi försöker 

ändå uppnå en lagom hög nivå så mycket som det är möjligt inom ramen av en kvalitativ stu-

die. 

 

Validering pågår under hela forskningsprocessen (Kvale 2009, s. 267). Vid mindre inter-

vjustudier, som denna, eftersträvas intern validitet. Detta innebär att ett fåtal berättelser så 

detaljerat som möjligt beskrivs. För att frambringa resultatrika och genomtänkta intervjuer i 

studien användes en väl planerad intervjuguide med öppna frågor. Intervjuguiden möjlig-

gjorde att få informationsrika intervjuer utifrån intervjupersonernas egna livsberättelser (Lars-

son 2005, s.116).  Resultaten i studien redovisas med direkta citat från intervjupersonerna 

berättelser så läsaren kan ta del av personernas egna beskrivningar. Detta ger med andra ord 

större validitet i att det som ska mätas verkligen blir mätt (Elofsson 2005, s. 66). I denna pro-

cess har vi som författare haft ett kritiskt förhållningssätt till det som undersökts och de resul-

tat vi kommit fram till. Detta har gjorts genom att under studiens gång diskuterat påträffade 

resultat med varandra och handledare. Validering i kvalitativa undersökningar är generellt låg 

men vi försöker, så mycket det är möjligt inom ramen av kvalitativ studie, uppnå en lagom 

hög nivå. 

  

I kvalitativ forskning arbetar man utifrån relativt små urval och en syftesbestämning detta 

innebär att möjligheten till att generalisera inte är utförbar eller begränsad (Larsson 2005, s. 

118). I denna studie är urvalet litet och studien har en syftesbestämning så generalisering an-

ses inte vara möjlig. Det bör även påpekas att validiteten och reliabiliteten är låg då studien är 

av mindre omfång.  

 

2. 9 Litteratursökning 

Databasen EbscoDiscoveryService har använts för att hitta vetenskaplig forskning om funkt-

ionsnedsättningen ADHD. Sökorden var bland annat ADHD, Coping, Adults, Strategies, 

Work, School och Career. Artiklar söktes främst via sökmotorer som Google och Libris. Kun-
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skap om symtom, svårigheter samt möjligheter med funktionsnedsättningen ADHD införskaf-

fades utifrån Socialstyrelsens kunskapsöversikt samt vägledningsdokument och litteratur om 

ADHD.   

 

3 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer forskning som anses vara relevant för studiens syfte och fråge-

ställningar presenteras.  

 

3.1 Kaos och kontroll 

Denna forskning valdes då ämnet i hög grad relaterar till vårt studieområde om hur vuxna 

individer hanterar ADHD som en funktionsnedsättning.  Toner m.fl., (2006) utförde en inter-

vjustudie om hur tio vuxna män med diagnosen ADHD hanterar sin funktionsnedsättning. 

Studien ledde till teorin ” Living in chaos and striving for control” (s 247). Resultatet delades 

upp i fem kategorier; kaos, söker kontroll, att få kontroll, förlora kontrollen och dubbellivet. 

Det centrala problemet som personerna uppvisade var kaos. För att hantera detta kaos kom 

forskarna fram till att personerna levde ett dubbelliv där de pendlade mellan ett liv av kaos 

och att få kontroll. De gånger deltagarna hade kontroll upplevde de likväl som det fanns peri-

oder av sårbarhet och en svårighet i att upprätthålla kontrollen. I sin studie kom forskarna 

kom fram till att deltagarna hade en oförmåga att planera tiden, de tröttnade ofta på sina arbe-

ten vilket gjorde att de ofta bytte arbeten och alla deltagarna hade svårigheter i skolgången. 

Deltagarna hade även svårt att umgås med vänner (s. 247-253).  

 

3.2 ADHD och copingstrategier 

Forskningen av Young har valts eftersom vår studies syfte är att undersöka copingstrategier 

hos individer med ADHD. Young (2005) utvärderade i en studie vilka copingstrategier vuxna 

med ADHD använde sig av. Syftet med studien var att utvärdera copingstrategier hos vuxna 

med ADHD och undersöka förhållandet mellan deras copingstrategier, kognitiva brister och 

antisociala personlighetsproblem genom att jämföra en grupp med ADHD-symtom med en 

frisk kontrollgrupp. Resultatet av undersökningarna visade att gruppen med ADHD använde 

betydligt mer konfronterande, undvikande och positivt omvärderande copingstrategier och 

betydligt mindre planerande problemlösningsstrategier. Jämfört med de normala kontrollerna 

har gruppen med ADHD prioriterat användning av ofördelaktiga copingstrategier speciellt 

konfronterande, undvikande och brist i planerad problemlösning. Därför i stressande situat-

ioner svarade de genom att antingen aggressivt konfrontera situationen eller genom att an-
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vända undvikande strategier.  Ett oväntat resultat var emellertid att gruppen med ADHD posi-

tivt uppskattade stressande situationer (s. 811- 814). 

 

3.3 ADHD-symtom och arbete 

Painters forskningsstudie har använts i vår studie för att utforska förmågan att hantera yrkes-

livet hos individer med ADHD.  I en studie av Painter m.,fl. (2008) kom forskare fram till att 

personer som har ADHD-symtom var något som fungerade dåligt att fatta beslut och att ha 

karriärmöjligheter. I ett arbete så kan den anställde börja med en uppgift bara för att sakna 

tillräcklig struktur för att adekvat fullfölja. Rastlöshet och hyperaktivitet kan göra det svårt för 

den anställde att koncentrera sig. Förseningar kan orsaka att personen visar sig vara opålitlig, 

vilket leder till frustration hos både medarbetare och arbetsledare. Anställda med ADHD-

symtom har svårt att göra fler saker samtidigt och kan inte slutföra uppdrag som är komplexa. 

Det är inte förvånande att anställda som har dessa mönster att det leder till missnöje, förvir-

ring, ångest och konflikter. Konflikter inom arbetet var något som var vanligt. Det är troligt 

att den anställde har haft ett antal arbetstillfällen och haft konsekventa konflikter på arbets-

platsen. Det visade sig även i studien att anställda med ADHD-symptom ofta byter jobb eller 

karriär, i hopp om att hitta ett jobb som minskar de yttre konflikterna. Forskarna kom fram till 

att arbeten som innehåller stillasittande positioner som är repetitiva och som kräver uppmärk-

samhet på detaljer och repetitiva arbetsuppgifter var mindre lämpade. Arbetsuppgifter som 

var mer lämpade var de som belönade kreativiteten och spontanitet och en ständig förändring 

av arbetsuppgifter. Särskilda åtgärder för personer som har ADHD-symtom och som kan för-

bättra deras arbete och produktiviteten är till exempel: att lägga skriftliga påminnelser (s.185).  

 

3.4 ADHD-symtom och ilska, relationer, nedstämdhet samt skolk 

Forskningen har ansetts relevant att ha med i studien därför att den visar att individer med 

ADHD uppvisar högre grad av svårigheter att kontrollera humör och relationssvårigheter. 

Ramirez m.,fl. (1997) undersökte i sin studie om det fanns skillnader i ilska och vrede mellan 

studenter med hög symtom på uppmärksamhetsstörning (ADHD) och studenter som inte hade 

ADHD.  ADHD-gruppen uppvisade betydligt högre halter av ilska, mer dysfunktionella och 

socialt olämpliga sätt att uttrycka ilska, liksom flera symptom på psykisk ohälsa, mer svårig-

heter i mellanmänskliga relationer, mer skolk och mer labila ängsliga/ nedstämda än den 

grupp som inte hade ADHD. Föräldrar rapporterade också att deras söner och döttrar med 

ADHD-symtom hade högre nivåer av ilska och att individerna utryckte ilska på ett mindre 

lämpat sätt än vad föräldrar rapporterade att gruppen som inte hade ADHD (s.115-128).   
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3.5 Begränsningar i val av copingstrategier för barn som har ADHD 

Forskningen användes i vår studie för att undersöka vilka copingstrategier barn med funkt-

ionsnedsättningen ADHD använde sig av. I en studie gjord av Babb, Levine & Arseneult 

(2010) ” Shifting gears: Coping flexibility in children with and without ADHD” undersökte 

forskarna skillnaden i utveckling och kognition i att hantera den flexibilitet det innebär med 

barn som har ADHD och utan. Forskarna bedömde barnens strategier och kom fram till att 

barn som har ADHD rapporterades använda sig av med antisociala strategier än vad barn som 

inte hade ADHD och att barn med ADHD kunde tillskrivas ha mer fientliga avsikter än barn 

utan ADHD. De kom även fram till att barn med ADHD hade en mindre repertoar av copin-

strategier än barn som inte hade ADHD. Denna upptäckt är något som går i motsats till andra 

studier skriver Babb., m. fl., (2010) som har visat att barn utan ADHD som är aggressiva och 

barn med ADHD inte skiljer sig i val av strategi. Barn med ADHD använder sig av en aggres-

siv strategi på grund av begränsade copingstrategier. Det blir en nackdel för dessa barn då de 

blir nödvändigt att välja en ny copingstrategi för att kunna svara på okontrollerbara situation-

er. Detta då valet av copingstrategier är begränsade (s.20). 

 

4 ADHD  

I följande del av studien kommer definitionen ADHD, symptom och svårigheter samt symtom 

och styrkor hos vuxna med ADHD förklaras närmare. Detta för att som läsare få en inblick av 

vad AHDH innebär och lättare kunna följa med i studiens analysdel. 

 

4.1 ADHD definition 

ADHD betyder uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet problem. ADHD är en neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning (www.attention-riks.se).  

 

4.2 Symtom hos vuxna med ADHD  

Kärnsymtomen hos en vuxen som har ADHD är brist på uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet. Dessa symtom kan förekomma var för sig eller vara i kombinationer med 

varandra (www.attention-riks.se). Det finns fler symtom som att de ofta är dåliga på att 

lyssna, har svårighet med ett häftigt humör, ofta är rastlösa och att de har svårigheter med 

relationer. De byter ofta arbeten och har svårt med auktoriteter och regler (Duvner 1998, 

s.10). Ofta förekommer dessa symtom tillsammans med andra bristande förmågor till exempel 

inlärningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter (Ibid., s. 10). De problem som uppstår för 

http://www.attention-riks.se/
http://www.attention-riks.se/
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personer med ADHD kan vara svåra att förstå både för dem själva samt för omgivningen och 

livet blir ofta kantat av problem (Hellberg, Edström 2007, s. 123).  

 

4.3 Svagheter och styrkor hos vuxna med ADHD 

Att organisera vardagen är en påtaglig svårighet för vuxna med ADHD. De känner frustration 

över att de inte kan räkna ut tider, att de inte kommer i tid eller att de inte kommer ihåg vad de 

skulle göra (Beckman & Fernell, 2007, s. 28). Det kan bli problem att tåla vardagens stress-

moment och de beskriver sig ofta som utmattade. Ofta infinner sig en känsla av rastlöshet och 

de kan finna det svårt att slappna av. När det inte händer något spännande skapar det vantriv-

sel (Kadesjö & Mossler 2004, s. 16). Att behålla samma jobb länge kan vara en svårighet, de 

får problem med chefer eller kamrater och de tappar intresset för jobbet (Beckman & Fernell 

2007, s.29). Arbetsminnets sätt att fungera brister och det gör att det blir svårigheter att klara 

av flera saker samtidigt och svårighet att kunna bromsa från tanke till handling (Kadesjö & 

Mossler 2004, s.16).  Svårigheter som kan hänga kvar från barndomen, på grund av att de som 

barn kan ha haft försenat språk och tal- utveckling, är att den vuxne har läs – och skrivsvårig-

heter. Allt detta kan göra att många med ADHD inte klarar utbildningar såväl som att det 

känns motigt att skola om sig eller att gå en vidareutbildning (Beckman & Fernell 2007, s.31).  

    

Många vuxna med ADHD har svårighet att leva upp till de krav som ställs i arbetslivet och 

studielivet. Många känner att de får svårt att leva upp till kraven i relation till andra och detta 

leder till förstämning och uppgivenhet, vissa utvecklar depression (Kadesjö & Mossler 2004, 

s.16). Det finns även risk för antisocialt beteende och det är vanligt med drogmissbruk samt 

alkoholproblem (Hellberg, Edström 2007, s.123). Många som har ADHD brister i uthållighet. 

Om de får en uppgift som är tråkig, inte ger någon utdelning och är enahanda så kan det fin-

nas svårighet att genomföra uppgiften. Upplevs uppgiften däremot som intressant blir upp-

märksamheten och fokus på den extrem (Beckman & Fernell 2007, s.44,64)  

Det finns många styrkor och möjligheter för vuxna med ADHD. Många är initiativrika, krea-

tiva och de hittar nya självständiga lösningar. Eget företagande fungerar för några, speciellt 

om det finns möjlighet att få hjälp med rutingöromål. Många med ADHD är dessutom orädda, 

starka och envisa (Beckman & Fernell 2007, s.29). Några har stor livsintensivitet, kreativitet, 

envishet och det finns också många som är beredda att ta stora risker (Beckman 1999, s.11). 

Detta kan vara framgångsrikt i många sammanhang och bli till en fördel för många personer. 

Modet att gå sin egen väg utan att bry sig eller märkas av vad andra människor tycker kan 
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även det vara en framgångsrik strategi. Hyperfokusering kan även det leda till givande resultat 

men symtomet kan vara tröttsamt (Kadesjö m fl. 2007, s. 7) 

 

5 Copingteorin 

Coping kommer från det engelska uttrycket ”to cope with” och handlar om hur individer kog-

nitivt såväl som beteendemässigt reagerar och hanterar stressfyllda situationer i livet (Torn-

stam 2011, s. 240, 241). Teorin Coping har valts till studien för att ge en förståelse samt för 

att belysa vilka copingstrategier intervjupersonerna använt och använder sig av för att be-

mästra livssvårigheter. Teorin kommer att förklaras utifrån Lazarus & Folkman och Bratt-

bergs perspektiv.  

 

5.1 Copingperspektiv 

Richard Lazarus och Susan Folkman definierar coping på följande sätt  

 

”… constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person”  

 

(Lazarus 1984, s. 141).  

 

Översatt kan det förklaras som en process där kognitiva och beteendemässiga insatser kon-

stant förändras för att hantera vissa yttre och inre krav som överstiger individens resurser 

(Lazarus 1984, s. 141).  Enligt författarna finns varken bra eller dåliga copingstrategier utan 

alla kan vara lika användbara. Det avgörande för hur effektiv och brukbar en copingstrategi är 

beror på individen och den aktuella situationen. Det finns inte heller någon bestämd co-

pingstrategi för bestämda situationer utan en individ kan vid vissa tillfällen använda sig av en 

känslofokuserade copingstrategi men vid nästa tillfälle, i en liknande situation, istället an-

vända sig av en problemlösande copingstrategi (Lazaruz & Folkman 1984, s.142).  

    

Brattberg anser att det finns olika former av coping t.ex. passiv coping och aktiv coping. Vid 

passiv coping undviker man den påfrestande situationen genom att försöka resonera bort pro-

blemet och denna form av coping är oftast destruktiv. Passiv coping kan gå ut på att man 

minskar sina ansträngningar, försöker undvika den stressande faktorn, dagdrömmer, ältar och 

ägnar sig åt missbruk eller självanklagelser. Aktiv coping innebär att individen har ett positivt 

tänkande och reagerar med ett aktivt problemlösande beteende för att hanterar påfrestningen. 
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Det betyder att man försöker avlägsna eller reducera stressfaktorn, planera eller be andra om 

stöd med att hantera stressfaktorn (Brattberg 2008, s. 36).  

 

5.2 Copingförmåga 

Individers copingförmåga grundas i barndomen och behålls relativt stabil under hela livet. Det 

är vid påfrestande situationer som förmågan till coping och att bemästra påfrestningar aktive-

ras. Individer med en god copingförmåga tar sig lättare ur kriser. De anpassar sig efter nya 

och stressande situationer och hanterar dessa med de verktyg och resurser som införskaffats 

under uppväxten och senare i livet. En individ som däremot saknar dessa verktyg och resurser 

tenderar istället att bli helt rådlös, hamna i onda cirklar med ett negativt tänkande och ser pro-

blemen som permanenta. Stress och depression försämrar copingförmågan och dålig coping-

förmåga leder i sin tur till ökad risk för stress (Brattberg 2008, s. 37-39).  

 

5.3 Copingresurser 

Normalt brukar resurser för att bemästra påfrestningar delas in i yttre och inre copingresurser. 

De yttre copingresurserna kan innebära ekonomisk stabilitet, ett tryggt socialt stöd, bra lev-

nadsstandard och förfogande av tid. Inre resurser kan betyda att individen har ett positivt tänk, 

förmåga att lösa problem, självförtroende, självtillit, social kompetens och personlig kontroll 

(Brattberg 2008, s. 39). Vilken form av coping en individ väljer att använda i en påfrestande 

situation beror på vilka resurser och hinder som är tillgängliga och som tillämpas (Lazarus & 

Folkman, 1984, s.153). De copingresurser som Lazaruz & Folkman koncentrerar sig på är, 

hälsa och energi, positiva övertygelser, problemlösningsförmåga och social kompetens.  

 

Hälsa och energi 

Stressfyllda situationer tar mycket energi för att hantera och därför är energi och god hälsa 

väsentliga resurser när det kommer till frågan om coping. Vid t.ex. sjukdom eller depression 

töms vi som individer på energi och får mindre ork till att upprätthålla copingförmågan. Detta 

betyder däremot inte att individer som på grund av nedsatt hälsa saknar copingresurser eller 

förmåga till coping (Lazaruz & Folkman 1984, s. 159).  

 

Positiv övertygelse  

Denna form av resurs vid coping handlar om förmågan att se på sig själv och omgivningen ur 

ett positivt perspektiv. Att ha tro, hopp och övertygelser om positiva utgångar i en stressande 
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och annars okontrollerbar situation kan leda till en känsla av kontroll och möjlighet till att 

kunna påverka situationen (Lazaruz & Folkman 1984, s. 159-163). 

 

Problemlösningsfärdigheter    

Att vara kapabel att identifiera ett problem och finna effektiva lösningar till detta är en viktig 

copingresurs. Dessa resurser införskaffas utifrån en individs tidigare erfarenheter, dennes in-

tellektuella förmåga att använda lärdomarna samt kapacitet för egenkontroll. Det kan vara att 

ha kunskap att byta ett punkterat däck, förbereda sig inför ett kunskapsprov eller att presen-

tera sig själv för en arbetsgivare (Lazaruz & Folkman 1984, s. 159-163).  

 

Socialkompetens 

Att ha social kompetens innebär att som individ ha färdigheter, förmåga och kunskaper i att 

anpassa sig efter olika situationer och att på ett givande sätt kunna interagera med andra i ett 

socialt samspel. Detta är enligt Lazarus & Folkman (1984) en viktig resurs eftersom en indi-

vids sociala kompetens spelar en genomgripande roll i hur man anpassar sig till olika livssitu-

ationer. Att ha god förmåga till att kommunicera med andra och att bete sig på ett sätt som 

accepteras ger en bättre förmåga att lösa problem som kan uppstå i samspel med andra männi-

skor i sociala situationer (Lazaruz & Folkman 1984, s. 153,164).  

 

5.4 Copingstrategier 

Olika typer av copingstrategier är när en individ hanterar påfrestande situationer med avsikt 

att förändra situationen eller uppfattningen genom t.ex. förnekelse, åsiktsändring, distansera 

sig eller genom kontroll av stressande känslor (Brattberg 2008, s. 41). En av de vanligaste 

kategoriseringarna av copingstrategier är problemfokuserad coping och känslofokuserad co-

ping. Problemfokuserad coping och känslofokuserad coping kan antingen underlätta eller 

hindra varandra i copingprocessen (Lazarus & Folkman, 1984, s.153).   

 

Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping innebär att individen försöker ändra på det som i omgivningen är 

orsak till stressen eller på kognitiv omvärdering d.v.s. ändra det egna beteendet genom att 

t.ex. lära sig nya saker. Några problemfokuserade copingstrategier är, problemlösning genom 

planering, konfrontering, söka stöd, råd och hjälp hos andra och prioritera (Lazaruz & Folk-

man 1984, s. 152-153).    
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Känslofokuserad coping    

Känslofokuserad coping innebär att när en individ ställs inför en situation som bedöms som 

hotande, utmanande och upplevs som opåverkbar är sannolikhet stor att en känslomässig co-

pingrespons aktiveras. Vid känslofokuserad coping inriktas strategierna på att dämpa känslo-

mässig stress genom t.ex. att mentalt ändra situationens innebörd och därmed minska den ne-

gativa påfrestningen eller genom distansering. Att använda sig av känslofokuserade co-

pingstrategier innebär att en individ kan ha positiva förväntningar och förtröstan i en annars 

hopplös situation. Det kan även innebära reaktioner som förnekelse eller bortträngning och 

kan ibland leda till en förvrängd verklighetssyn. Exempel på några känslofokuserade co-

pingstrategier är, förnekelse, undvikande, positiva uppfattningar, självkritik, viljelöshet, dis-

kussioner och missbruk (Lazarus & Folkman 1984, s. 150-151).  

 

6 Resultat och analys 

I denna del av studien kommer intervjupersonerna presenteras kortfattat. Under varje tema 

kommer resultaten delanalyseras sedan kommer en sammanfattning utifrån resultat och ana-

lys. För att undvika att intervjupersonernas identiteter avslöjas använts inga tilltalsnamn, ort-

namn eller information som vid intervjutillfället framkom och kan röja personernas anonymi-

tet. För att förtydliga intervjupersonernas uttalanden och ge en tydligare beskrivning kommer 

citat från intervjuerna uttalanden förekomma fortlöpande i texten.  

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Intervjuperson 1 (IP1) 

Kvinna, 39 år, ensamstående med tre barn. Hon har alltid varit en aktiv tjej och tränat mycket. 

Hon har bott lite varstans i Sverige men har nu bott i en liten by i 6 år. Träning, naturen och 

fiske har kommit att bli viktig för henne. Hon har provat på många arbeten, varav det sista var 

att arbete inom svensk television. För tillfället är hon arbetslös efter en tid som sjukskriven. 

Anledningen till varför hon var med i denna studie var för att hon ville berätta allt om ADHD 

och vad det innebär och om hur hennes liv sett ut.   

 

Intervjuperson 2 (IP2)  

Kvinna, 29 år, sambo, inga barn. Hon har varit rastlös och flyttat runt en del men har nu bott 

på samma ställe ett tag. Hon har hundar som hon är ute och promenerar med ofta, det betyder 

mycket för henne. Hon har varit på många ställen och arbetat, nu arbetar hon som underskö-
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terska inom hemtjänsten. Anledningen till varför hon ville vara med i denna studie var att det 

flög i lite impulsivitet, att hon var nyfiken och att hon tyckte att det kunde vara kul att vara 

med.    

 

Intervjuperson 3 (IP3) 

Man 40 år, gift och har 4 barn. Han har varit anställd i över 20 år på samma firma men i nulä-

get har han startat eget företag. Det stora fritidsintresset för IP3 är fiske. Han tackade ja till 

studien för att han tyckte det verkade intressant.  

 

Intervjuperson 4 (IP4) 

Kvinna 37, gift och har 2 barn. IP4 haft många olika arbeten men har det senaste året jobbat 

på stuveri. Hon har haft egen häst som varit ett av hennes stora intresse. Hon anser att det bli-

vit lite av en modefluga i samhället att ha ADHD och hon tror att många gömmer sig bakom 

diagnosen för att slippa ta ansvar för sina handlingar. Hon deltog i studien för att försöka 

ändra synen i samhället genom att delge sina erfarenheter om ADHD.  

 

7 Resultatdel och analysdel av uppväxten 

 

7.1 Resultatdel av skolgång  

Påfrestningar i skolan 

Skolgången för intervjupersonerna innebar många mödosamma tillfällen och påfrestande situ-

ationer. IP2 berättar att det var besvärligt när det var mycket människor runt omkring henne, 

då hörde hon inte vad som sades. Hon säger att hon hade svårt att koncentrera sig och att tan-

karna bara snurrade och att det blev som en popcornmaskin i huvudet. Enligt intervjuperso-

nerna var det svårt att följa med i undervisningarna, att förstå lärarna, koncentrera sig samt 

sitta stilla under lektionerna.  IP3 berättade att han hade svårt att ta in och förstå vad läraren 

sade. Några av intervjupersonerna berättade att upplevelsen de kände i skolan var att den var 

som en främmande värld som de ville fly ifrån. Deras beskrivning av att hantera skoltiden var 

att de dagdrömde sig bort under lektionerna, ofta störde de andra klasskamraterna under lekt-

ionstid och att de för det mesta inte hörde vad fröken sade.  

 

IP2 ”… jag störde de andra eller också satt jag och dagdrömde mig bort, vickade på tårna 

och hörde inte ett dugg vad fröken sa”. 
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IP1 berättade att lektionerna i ämnet svenska var ett favoritämne. Hon sade att det gav henne 

en möjlighet att skriva ned sina fantasier. IP2 och IP3 säger att matematiklektionerna och 

högläsning i klassen förknippades med skräck. En av intervjupersonerna beskrev de teoretiska 

uppgifterna som svåra eftersom det var besvärligt att sortera och få ihop informationen i hu-

vudet. Intervjupersonerna berättade att de helst höll sig borta från lektioner de visste skulle 

innehålla högläsning eller matematik. Intervjupersonerna förstod inte som barn varför under-

visningarna kändes mer ansträngande för dem än de andra kamraterna i klassen. De berättar 

om en rädsla om att uppfattas som trögtänkta eftersom de inte tyckte sig prestera lika bra som 

övriga i klassen. Intervjupersonerna berättade att de inte trivdes i skolan då de upplevde mil-

jön som rörig, vilket resulterade i att de ofta undvek skolan.  

 

IP3” Det var fasa i skolan att läsa högt, kunde jag försvinna då skulle jag ha gjort det, blir 

det minsta jobbigt då bara lägger jag ner..… får jag en teoretisk uppgift, det fixar aldrig 

jag… Man kan inte sortera liksom i huvudet”. 

 

Klarade skoltiden bra 

En av intervjupersonerna anser sig ha klarat skoltiden bra. Hon beskriver sig tro att det be-

rodde på en förmåga att kunna prata inställsamt och smickrande för att göra positivt intryck 

på lärarna. En egenskap hon sade sig ha lärt sig genom att iaktta sin far. Hon säger sig även 

klarat skoluppgifterna bättre om hon fick dessa på papper eftersom hon ansåg det lättare att ta 

in och läsa på ett annat sätt. 

 

IP1 ” … min far, han är ju säljare och jag lärde mig nog mycket där när jag var liten. Jag 

följde med honom när han charmade alla tanterna. Jag gick till skolan och vart någon sådan 

där charmhög. Jag kunde gå fram till lärarna och säga att, Gud vad fin du är, du har gjort 

någonting med håret. Gud har fröken målat läpparna idag, så där kunde jag ju sitta”. 

 

7.2 Delanalys av skolgång 

Det kom fram ur intervjupersonernas berättelser att skoltiden har på ett eller annat sätt innebu-

rit svårigheter och påfrestningar. En del hade det tufft med att hänga med i undervisningen 

och prestera bra resultat. Några av personerna beskrev att de hade svårt med matematik och 

högläsning. Kadesjö & Mossler (2004) menar att det är vanligt för barn som har ADHD att ha 

en försenad språk- och tal utveckling. Det kan göra att det blir en osäkerhet för barnet att hitta 

ord, att formulera fullständiga meningar och att uttrycka vad det vill ha sagt (s.14). Forskare, 
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Babb, ml., ( 2010) har kommit fram till att barn med ADHD har sämre kognition än barn som 

inte har ADHD. Detta kan vara en förklaring på att intervjupersonerna hade svårigheter med 

att copa de påfrestande situationer skolgången innebar (s. 20).   

 

En person skiljer sig från de övriga då hon säger sig haft det lätt i skolan. Hon berättade att en 

strategi för henne att kunna ta in informationen var att få det på papper. Ytterligare en co-

pingstrategi hon använde sig av var sin charm och sitt smickrande sätt för att göra intryck på 

lärarna, enligt henne så var det denna sociala färdighet som gjorde att hon klarade skolan. 

Något som forskare är eniga i är att se social kompetens som en copingresurs (Brattberg 2008, 

s. 39; Lazarus & Folkman 1984, s.153). Enligt Lazarus & Folkman (1984) innefattar det att 

veta hur man interagerar med andra och att ha en förmåga i att kunna anpassa sig efter olika 

situationer. Detta ger en bättre förmåga till att lösa problematiska situationer som kan uppstå 

(s, 153, 164).  

 

De andra intervjupersonernas copingstrategier under skolgången var av distanserande och 

undvikande karaktär. Detta visade sig genom att intervjupersonerna distansera sig mentalt 

under lektionerna eller undvek problemet genom att inte delta vid lektionerna. Detta beteende 

är något som kan förklaras utifrån Lazarus och Folkman (1984) som beskriver att när en indi-

vid ställs inför situationer som upplevs hotande så aktiveras en känslofokuserad coping, ex-

empel på sådana är distansering och undvikande (s. 150-151).  

 

7.3 Resultatdel av relationer  

Relation med föräldrar 

Intervjupersonerna berättade att de under uppväxten saknade stabila och djupa relationer till 

sina föräldrar. De ansåg att föräldrarna inte orkade med dem som barn. IP3 beskrev att han 

hade en tuff uppväxt och att han ofta var rädd, speciellt för sin far. Han ansåg att han inte hade 

stöd från sina föräldrar och tyckte även att föräldrarna inte förstått sig på honom. IP1 berät-

tade att hennes föräldrar inte klarade av hennes energi och att stödet från föräldrarna var litet 

under uppväxten men att hon trots det hade haft ett speciellt band till sin far. Hon berättade att 

hon trodde det berodde på deras gemensamma intresse, som var träning, och att hon ofta som 

barn följt med honom på hans arbetsresor. IP2 berättade att det för henne varit svårt hemma 

under uppväxten och att hon hanterade detta genom att ofta inta olika roller när det blev för 

jobbigt eller när hon inte ville synas. IP2 berättade att hennes föräldrar inte fanns där för 

henne och hon sade att hon som barn saknat en närhet till sin mor. Intervjupersonerna beskrev 
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i deras berättelser att de ofta höll sig borta från hemmet och föräldrarna och hanterade situat-

ionen med att exempelvis umgås med vänner eller sysselsätta sig med fritidsintressen. IP2 

beskrev relationen till sin mor på följande vis.  

 

IP2 ” Den nära relation som man kan ha med mamma, den har jag inte, den har jag med syr-

ran”. 

 

Vänskapsrelationer 

En del av intervjupersonerna beskrev att de haft lätt att få nya vänner under uppväxten men 

svårt att behålla dem. IP1 berättade att hon ansåg sig varit vän med alla under skoltiden. IP2 

berättade att hon alltid ville synas och höras och att vännerna inte fick komma henne för nära. 

Enligt henne har hon alltid haft dåliga och ytliga relationer med mycket ilska i bilden. IP3 

berättade att han hade många vänner men att han skaffade flickvän tidigt och att det blev med 

henne som han hade den nära relationen med. En del av intervjupersonerna berättade att de 

ofta hamnade i konflikter och slagsmål med jämnåriga och säger att de endast skapade ytliga 

relationer till andra.  

 

IP4” Jag hade mycket kompisar men ingen riktig bästis. Utan jag hade svårt att behålla 

dem... Jag tror nog att dom tröttnade på mig, dom orkade nog inte med mig”.  

 

7.4 Delanalys av relationer 

Många familjer som har barn med ADHD lever i en hårt påfrestande vardag fylld av stress. 

När krav blir för övermäktiga kan barn med ADHD reagera med ilska och detta kan få den 

vuxne föräldern att tappa fattningen och situationen förvärras (Beckman & Fernell 2007, 

s.31).  

 

Intervjupersonerna har haft kaotiska barndomar och besvärliga uppväxtmiljöer där det saknats 

en djup och trygg relation till föräldrar. Problem i form av missbruk och misshandel förekom 

under intervjupersonernas barndomstider hos deras familjer. Flera studier har visat att barn-

doms -ADHD är förknippat med högre nivåer av föräldrastress och konflikter mellan föräldrar 

och barn samt syskon. På grund av detta är barn med ADHD eventuellt också mer utsatta än 

barn utan ADHD att uppleva familjekonflikter. Detta kan i sin tur leda till att det ökar samt 

förvärrar stressen och påfrestningarna hos barn som redan kämpar med ADHD-symptom 

(Marshal m fl., 2007, s.571). För att copa och minska den stress intervjupersonerna upplevde i 
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sina relationer till föräldrarna använde sig personerna av känslofokuserad coping. Detta vi-

sade sig genom att en del av intervjupersonerna undvek hemmet om de kunde och vissa för-

sökte hantera den påfrestande hemmiljön genom att distansera sig mentalt från situationen. En 

av intervjupersonerna intog olika roller som barn och använde rollerna för att distansera sig 

från påfrestande situationer i hemmet. Detta kan enligt Lazaruz & Folkman (1984) ses som en 

form av undvikande och distanserande coping för att dämpa känslomässig stress (s.150). 

Dessa former av copingstrategier, undvikande och distanserande, aktiveras när något upplevs 

som hotande och när individen vill minska den negativa påfrestningen (Lazarus & Folkman 

1984, s. 150,151).  

 

 Intervjupersonerna visade sig ofta ha hamnat i konflikter med andra jämnåriga under uppväx-

ten och det fanns svårigheter med sociala relationer. En del av personerna framhöll att de sak-

nat djupare relationer med andra jämnåriga och att de mestadels hade ytliga vänskapskontak-

ter under uppväxten. Wåhlstedt (2009) kom i sin avhandling fram till att barn med ADHD-

symtom har mindre kunskap om sociala färdigheter och hur de ska bemöta andra. Det är van-

ligt med brister i social kompetens och vanligast är det hos de barn som är känslomässiga eller 

aggressiva. Barn som har ADHD-symtom med en kombination av dålig social kompetens får 

också det största ogillande från andra kamrater (s. 29). Detta gick även att se i vårt resultat, att 

det fanns brister i den sociala kompetensen vilket är enligt Lazarus & Folkman en viktig  

copingresurs (Lazarus & Folkman 1984, s. 153, 164).  

 

En intervjuperson utmärkte sig då hon berättade att hon hade haft förmågan att läsa sociala 

signaler. Detta gjorde att hon visste hur hon skulle uppträda i samspel med andra för att bli 

accepterad och hur hon på bästa sätt kunde använda sin copingresurs, social kompetens. Nå-

got som Lazarus & Folkman (1984) beskriver är att social kompetens innefattar kunskap om 

hur man interagerar med andra och en förmåga att kunna anpassa sig i olika situationer. Vi-

dare menar de båda författarna att sociala färdigheter spelar en viktig roll i hur människan 

anpassar sig till situationer genom livet. Med sociala färdigheter menas förmågan att kommu-

nicera och uppträda i sällskap med andra som är socialt accepterat (s.153,163-164).  

 

7.5 Resultatdel av stress  

Kamp med sig själv 

Intervjupersonerna säger sig ha kämpat med känslor som oro, ängslan, stress och depression. 

IP1 beskrev sig haft en icke hanterbar känsla i kroppen som försvann när hon tränade och 
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sprang. Hon säger att hon kunde träna upp till tre gånger om dagen och att träningen gav 

henne rätsida på hjärnan. Enligt henne var träningen lugnande och den är anledningen till hon 

har klarat sig bra i livet. Det som skildras i intervjupersonernas berättelser är att de haft kao-

tiska barndomar och uppväxtmiljöer. Intervjupersonerna berättar att det fanns inge lugn och 

ro i hemmet vilket medförde att de oftast undvek hemmet. Ett annat sätt att hantera stressen 

som upplevdes, uttalades under intervjuerna, vara att vistas utomhus i naturen samt sysselsätta 

sig med lek eller fiske. 

 

IP3 ”Det var inge bra hemma, jag var nästan aldrig hemma utan stack och fiskade jämt. Jag 

orkade inte med. Jag flydde fältet så mycket det gick”. 

 

Intervjupersonerna beskriver sig ha varit trotsiga och okontrollerbara som barn och säger sig 

haft lite stöd från föräldrarna. IP2 och IP4 berättar att aggressiva och provocerande beteenden 

under uppväxten förekom hos dem och att det fanns svårigheter med att kontrollera sina hu-

mör. IP4 berättar att hon försökte kontrollera sina utbrott men att hon inte klarade av det. Hon 

beskriver några händelser där hon som liten slog hål i huvudet på en tjej som hade tagit hen-

nes gunga och att hon bet hål i tummen på en klasskompis som höll fast henne. Intervjuperso-

nerna minns att de ofta hanterade situationer när de upplevde sig stressande på ett sådant vis 

att det resulterade i slagsmål med sina klasskamrater. Det var svårt att behålla vänner för in-

tervjupersonerna. 

 

IP2 ”Blev det för mycket stress så blev jag arg, om jag skulle få ut det så kunde jag förstöra 

saker… Jag har klappat till någon då och då, det gick inte att hejda utan det bara hände.  

Det känns bra att inte behöva göra något impulsivt och inte behöva förstöra för någon, saker 

eller så.” 

 

Stress i skolgången 

Intervjupersonerna berättade att skolgången innebar många påfrestande moment. Detta inne-

bar att vissa lektioner och ämnen som exempelvis högläsning blev stressfyllda tillfällen för 

intervjupersonerna. Bland annat känslan av att inte förstå lärarnas undervisningar eller av att 

inte lyckas prestera lika bra i skolan som de övriga i klassen. IP1 berättar att det var svårt i 

skolan och att hon upplevde det som jobbigt då hon inte förstod vad läraren sade. Intervjuper-

sonerna berättade att de inte kunde förstå varför de aldrig förstod.  Intervjupersonerna berät-
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tade att miljön i skolan var rörig och de hanterade oftast den upplevda stressen genom att 

hellre stanna hemma.  

 

IP2 ” Jag försökte ju gå ifrån skolan så fort det bara gick. Jag ville ju inte... jag kände mig 

dum. Dum för att jag inte klarade det andra klarade. Det var väl det som utlöste, för jag ville 

bara därifrån”.  

 

7.6 Delanalys av stress 

Intervjupersoner berättade om påfrestande barndomar och uppväxtmiljöer som var fyllda av 

stress. Ett sätt att hantera stress för en av intervjupersonerna var att använda träning som en 

copingstrategi.  Hon berättade om en känsla i kroppen som kändes som knivar vilket försvann 

när hon sprang. Enligt Lazarus & Folkman (1984) så är det fysiska välbefinnande en förut-

sättning för att kunna hantera svårighet och stressande påfrestningar. Denna känsla av välbe-

finnande kan uppnås bl.a. genom träning och andra former av goda hälsovanor. Hälsa och 

energi är en copingresurs (s. 372, s.159). Intervjupersonerna beskrev sig som barn hanterat 

svårigheterna under uppväxten genom att ofta vara utomhus och leka eller fiska. Detta var ett 

sätt att fly hemmet och en undvikande copingstrategi som är en form av känslofokuserad co-

ping. Fisket kan även ses som copingresursen hälsa där fritidsintresset hjälpte intervjuperso-

nen att inte tömmas på ork och energi. Stressen intervjupersonerna upplevde i skolan hante-

rade de oftast genom att hellre stanna hemma. Vilket är en copingstrategi av undvikande form 

(Lazaruz & Folkman 1984, s. 159).   

 

Under skoltiden hamnade intervjupersonerna ofta i konflikter och de hade en förmåga att 

hamna i bråk, detta är något som är vanligt för barn med ADHD. För barn som har ADHD är 

det svårt att se sin egen roll i situationen när det uppstår en konflikt med andra. De är oftast 

impulsiva och förvånas ofta själva över vad de ställt till med (Beckman 1999, s.69). En del av 

intervjupersonerna mindes att de framför allt när de upplevde sig stressade råkade i slagsmål 

med sina klasskamrater. I en studie som gjorts så kom forskare, Babb m. fl., (2010) fram till 

att barn med ADHD använder sig oftare av antisociala strategier, såsom aggression och 

hämnd (s. 20). Lazarus & Folkman (1984) beskriver att genom att använda sig av problemfo-

kuserad copingstrategi där konfrontering är ett sätt att hantera den upplevda påfrestningen 

försöker individen ändra på det som orsakar stressen eller genom att ändra på det egna bete-

endet (s, 152.153).  
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7.7 Sammanfattning av resultat under uppväxten och använda copingstrategier  

Sammanfattningsvis har intervjupersonerna haft komplicerade barndomar där det funnits tyd-

liga svårigheter under uppväxten. Intervjupersonerna beskrev att de flydde hemmet och und-

vek stressfyllda situationer genom att till exempel åka och fiska, att vara i naturen eller att 

vistas med djur. Skolgången innebar också för intervjupersonerna påfrestande och konflikt-

fyllda situationer. Relationsmässigt har intervjupersonerna beskrivit att det varit ytliga kon-

takter med vänner. Djupare relationer som fanns, berättade de, var med syskon eller flickvän. 

Intervjupersonerna har övervägande använt sig av undvikande och distanserande form av 

känslofokuserad coping under uppväxten. En del av intervjupersonerna använde sig av kon-

fronterande copingstrategier vid stressande situationer i relationer till andra, som är en pro-

blemfokuserad coping. En intervjuperson använde sig av sina copingresurser, hälsa och energi 

samt social kompetens för att hantera påfrestande situationer. Detta innebar att personen 

kunde hantera situationen annorlunda.   

 

8 Resultatdel och analysdel av vuxenliv 

 

8.1 Resultatdel av yrkesliv 

Intervjupersonerna beskrev att de haft svårigheter med att planera, hålla tider och behålla 

koncentrationen där fokus behövdes på flera arbetsuppgifter.   

 

Stress på arbete 

IP1 berättade att hon alltid haft problem med tider och att hon antingen kommer in för tidig 

eller för sent till arbetet. IP3 beskrev att han ibland stressat upp sig och tappat humöret när 

chefen tilldelat honom fler arbetsuppgifter än vad han redan varit inställd på. Han berättade att 

det varit påfrestande när det saknats struktur i arbetet. En del av intervjupersonerna uttryckte 

att deras impulsivitet inneburit många situationer i yrkeslivet där de haft svårigheter att kon-

trollera sina handlingar eller ord. IP4 berättade att hon på grund av sin impulsivitet ständigt 

måste tänka på vad hon säger när hon är på arbetet. IP1 säger att hon pratade först och tänkte 

sedan vilket hon ansåg kunde vara till en nackdel. Hon berättade även att hon på grund av sin 

impulsivitet ville lära sig arbetet fort för att sedan gå vidare för att prova på andra arbeten.   

 

IP1 ”… jag kommer in på ett arbete och lär mig allt om det och sen tröttnar jag, då vill jag 

vidare.  Jag vill testa allting, jag ska resa runt i hela världen, jag ska vara volontär, jag ska 

hit och jag ska dit….”. 
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Flera arbeten 

En del av intervjupersonerna beskrev att de ofta tröttnat på sina arbeten då det känts enformigt 

eller saknats nya utmaningar. De berättade att de hanterade detta genom att oftast bryta an-

ställningen och att de haft många olika typer av arbeten inom olika yrkeskategorier. De berät-

tade att de IP2 beskrev att de arbeten hon haft tidigare varit kortvariga på grund av hennes 

rastlöshet. Hon beskrev rastlösheten som en känsla av att det brann under fötterna och att det 

inte var något hon kunde hantera. IP3 berättade att han under de senaste 20 åren har haft fast 

anställning på två olika arbeten. Enligt honom har det aldrig fungerat bra att vara anställd och 

han sade sig ha varit mycket sjukskriven. 

 

IP1 ”… ja jag har ju haft lite trassel, med alla jobb faktiskt, det stämmer ju… jag har ju en 

meritlista som är en kilometer”. 

 

Driftighet i arbete 

IP3 berättade att han nyligen startat ett eget företag. Han ansåg att fördelarna med en egen 

firma var att kunna styra tider, planera och strukturera sina arbetsdagar själv.  En del av inter-

vjupersonerna menade sig haft användning för sin ADHD i jobbet. De beskrev att deras 

ADHD gett dem drivkraft och energi att vara driftiga i arbetet. IP4 berättade att hon alltid 

varit stark, driftig och aldrig varit rädd för hårt arbete. Hon menade att vara stillsam för henne 

vanligtvis är en svårighet men att det i arbetet är ett plus. En del av intervjupersonerna be-

skrev att de stundvis blivit överdrivet fokuserade på de arbetsuppgifter de utfört.  

 

IP3 ”Jag lägger ner 100 % och mer på det som jag tycker är intressant. Det blir som en över-

drift, det blir maniskt nästan”. 

 

8.2 Delanalys av yrkesliv 

Intervjupersonerna berättade att de haft svårigheter när det gäller yrkeslivet.  

En del av intervjupersonerna har haft svårt att behålla sina arbeten och det inträffade ofta kon-

flikter och oenigheter på arbetsplatserna. Intervjupersonerna hanterade ofta i relationerna till 

sina chefer och medarbetare med konfrontativa copingstrategier. Enligt Young (2005) är det 

vanligt att personer med ADHD använder sig av denna form av copingstrategier (s. 811- 814). 

Beckman & Fernell (2007) beskriver att när man lever med ADHD så kan en svårighet vara 

att behålla samma jobb länge och det är vanligt att personerna tappar intresset för jobbet (s. 
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28). När det gäller förmågan att kunna planera och strukturera i vardagen och yrkeslivet vi-

sade det sig att detta vara en bristande svårighet som alla intervjupersonerna berättade om 

samt delade. Enligt Beckman & Fernell (2007) känner personer med ADHD ofta frustration 

över att de inte kan räkna ut tider, att de inte kommer i tid eller att de inte kommer ihåg vad de 

skulle göra (s. 29).  

 

Det har även framkommit i en studie av Painter m fl., (2008) att anställda med ADHD - 

symptom har svårt att göra flera saker samtidigt. Brist på struktur kan innebära svårighet att 

slutföra arbetet och rastlöshet och hyperaktivitet kan göra det svårt för personen att koncen-

trera sig. Individer med ADHD symtom växlar ofta mellan olika typer av jobb i hopp om att 

hitta ett arbete som minskar de yttre konflikterna (s.185). Genom intervjupersonernas berät-

telse så framkommer det i vår studie att de gått från arbete till arbete för att antingen kraven 

blivit för svåra, de inte har blivit förstådda eller att de inte kände sig förstådda. Ett annat sätt 

att hantera den upplevda stressen som funnits i yrkeslivet för intervjupersonerna har varit att 

sjukskriva sig och undvika att gå till arbetet.  Det innebär att intervjupersonerna använt sig av 

undvikande copingstrategier för att hantera dessa krav och påfrestningar.  En copingstrategi, 

enligt Brattberg, går ut på att individen försöker minska på den påfrestande situationen genom 

att undvika den (Brattberg 2008, s. 36). Det går att se i vår studie att intervjupersonerna co-

pade problem genom att undvika och fly situationen och gick från arbete till arbete.  

 

En intervjuperson valde att genom sin egen positiva övertygelse gå från att vara en stressad 

och missnöjd anställd till att starta eget företag. Enligt Lazarus & Folkman (1984) innebär det 

att när individen har en tro på sig själv och denna tro leder till en möjlighet i att kunna på-

verka situationen så är det en copingresurs, positiv övertygelse (s. 159-163). Forskare (Toner 

m.fl., 2006) kom fram till att personer som har funktionsnedsättning ADHD fungerade det 

bättre att ha en ledande roll på arbetsplatsen än att vara den som följer ledaren och att den 

mest lämpliga formen av anställning var egenföretagare (s. 255). 

 

8.3 Resultatdel av relationer  

Relation med föräldrar 

När det gäller kontakten mellan intervjupersonerna och deras föräldrar beskrev en del att de 

som vuxen haft en svårhanterad relation till sina föräldrar. En del av intervjupersonerna ansåg 

att föräldrakontakten blivit bättre på den sista tiden även om relationen med föräldrarna fortfa-

rande känns komplicerad. Intervjupersonernas berättelser om föräldrarna bär på känslor av 
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ilska, besvikelse och smärtsamma minnen. IP4 berättade att hon i många års tid känt hat emot 

sin far men att hon idag kommit till ett stadium där hon inte längre slösar sin energi på att 

hata. Vissa av intervjupersonerna berättade att relationen med föräldrarna för dem blivit så 

pass negativt att de valt att hantera relationen genom att bryta kontakten med föräldrarna helt.  

 

IP2 ”Min riktiga pappa är död. Styvpappa har jag ingen kontakt med träffar han på stan 

ibland och kan säga hej. Mamma vad ska jag säga, henne ringer jag till ibland men oftast får 

hon ringa till mig. Vi har dålig kontakt med varandra. Hon hjälper mig om jag behöver hjälp 

om det är något riktigt krisigt men annars så är det lugnt, du klarar dig själv, så tycker jag att 

hon tänker”.  

 

Vänskapsrelationer 

Enligt IP2 och IP3 tar det tid att skapa vänskapsrelationer och deras umgänge med vänner är i 

nuläget litet. De berättade att de har svårt att låta andra komma för känslomässigt nära och att 

det därför mest blir ytliga kontakter. IP2 talade om att hon har lätt för att skapa nya kontakter 

men att det blir problem för henne om någon kommer henne inpå livet. Hon berättade att hon, 

som ett sätt att skydda sig själv, hanterade relationer genom att ofta ta avstånd innan någon 

hinner lära känna henne riktigt. 

 

IP2 ”Relationer och det har ju inte varit så bra, det här känslomässiga har inte heller varit så 

bra. Det har varit mycket ilska med i bilden… Jag har känt mig mycket ensam, även om jag 

har mycket folk runtomkring mig så kan jag ändå känna mig ensam.  

 

Intervjupersonerna berättade att de gillar att träffa nya människor och de tycker sig över lag 

fungerat bra ihop med sina arbetskamrater. De uttryckte att de har lätt för att knyta nya kon-

takter men att de undviker eller har svårigheter med att behålla djupare relationer.  

 

Relationer med arbetskamrater och chef 

Intervjupersonerna beskrev att relationer med arbetskamrater och chefer i yrkeslivet emellanåt 

har varit svårhanterade. En del av intervjupersonerna tyckte att det varit svårt att hantera sitt 

temperament och sin impulsivitet vilket lett till att de hamnat i många konfliktfyllda situation-

er på sina arbeten.  
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IP2” I arbetslivet jag har träffat mycket människor även om det bara varit ytligt så tycker jag 

att det är roligt att träffa folk. Vissa har jag kommit överens med. Men det har varit precis 

som i skolan, det är bara ytligt. Jag lär inte känna någon och jag låter inte de känna mig hel-

ler… Det är svårt för mig med vänskapsrelationer också, det är det fortfarande”. 

 

En del av intervjupersonerna ansåg att det varit svårt att leva upp till de krav och förväntning-

ar som ställts på dem av deras chefer. De berättade att de känt sig pressade när det saknats en 

tydlig planering och struktur i arbetet. Detta har lett till en del konfliktfyllda situationerna som 

uppstått på arbetsplatserna och som enligt intervjupersonerna inträffat mellan dem och deras 

chefer. IP1 berättade att hon brukar komma i konflikter med chefer eftersom hon inte klarade 

av att hålla sina åsikter för sig själv. Hon uttalade sig tro att impulsiviteten som kommer från 

hennes ADHD är en anledning till att hon inte kunnat kontrollera sina ord. Det har även före-

kommit situationer där intervjupersonerna framförde det ansträngande att komma in i kamrat-

skapet bland arbetskamraterna och inte kände sig som en i gruppen. IP1 delade med sig med 

följande ord om hur hon ibland på sina arbetsställen haft svårigheter med att komma överens 

med sina arbetskamrater.  

 

IP1 ”Ja men alltså hon ska ju vara så mycket bättre än oss.  Hon ska ställa sig in hos che-

fen… Då vart det mycket skitsnack, så jag gick till chefen och sa, jag klarar inte av det för de 

snackar så mycket skit… Och om man hela tiden är där och påpekar då blir man jobbig, man 

blir jobbig för arbetskompisar även fast man tycker att ska bli kul att jobba”. 

 

8.4 Delanalys av relationer 

Det framkom under intervjuerna att intervjupersonerna inte anser sig lyckats leva upp till de 

förväntningar som ställts på dem i yrkeslivet. Detta har inneburit stressfyllda stunder med 

svårigheter som att hålla åsikter för sig själv eller att kontrollera humöret, vilket ofta lett till 

att det uppstått konflikter på arbetsplatserna. Intervjupersonerna har ofta hamnat i konflikter 

med chefer och kollegor. Som det också framkommit för Beckman och Fernell (2007) är en 

svårighet för personer med ADHD är att de får problem med chefer eller arbetskamrater 

(s.29). I en studie av Ramirez m fl., (1997) kom även han fram till att personer som har 

ADHD oftare har problem i sociala relationer och har svårare att hantera ilska och vrede 

(s.115-128). Även Young kom fram i sin studie till att individer med ADHD oftast använder 

konfronterande copingstrategier och att de i stressande situationer svarar genom att antingen 

aggressivt konfrontera situationen eller genom att använda undvikande strategier (s. 811- 
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814). Den allmänna bilden som framställdes av intervjupersonerna gällande deras sociala re-

lationer var att ytliga bekantskaper vanligen förekom.  

 

De uttryckte sig ha lätt att få nya kontakter, vilket kan ses som att intervjupersonerna har en 

social kompetens i att skaffa nya kontakter, men svårigheter med att upprätthålla djupare re-

lationer. En intervjuperson uttalade att hon, som ett sorts egenförsvar, undvek att låta andra 

komma för nära genom att ta skapa distans i relationen. Detta beteende, att ta avstånd i relat-

ionen som en slags förebyggande åtgärd för att undvika framtida problem, visar på känslofo-

kuserad coping där undvikande och distanserande copingstrategier använts (Lazarus & Folk-

man 1984, s. 150,151). När det kommer till att upprätthålla och bevara stabila, och djupa re-

lationer i yrkeslivet som privat, så brister intervjupersonerna i copingresursen, social kompe-

tens. En förklaring till det kan vara att intervjupersonerna har svårigheter med att upprätthålla 

och bevara stabila, djupa relationer.  Att ha god förmåga i att kommunicera med andra och att 

bete sig på ett sätt som accepteras ger en bättre förmåga att lösa problem som kan uppstå i 

samspel med andra människor i sociala situationer (Ibid, s.1984, s. 153,164). 

 

8.5 Resultatdel av stress   

Stress i sig själv 

En del av intervjupersonerna beskrev att de saknade självförtroende och att deras vuxenliv 

många gånger känts som en kamp där de kämpat med sig själva. IP3 berättade att han upple-

ver sig ha tappat bort sig själv, känt sig stressad och deprimerad. Han sade sig ha använt sig 

av alkohol för att fly bort och dämpa sin stress och ångest. IP1 uttryckte att hon vid ett flertal 

gånger kört slut på dig själv och att hon ofta funderat på vem hon verkligen är. Det hon ansåg 

fungera läkande för henne var tiden i naturen och hennes träning. IP4 berättade att hon ofta 

gräver ned sig i sina funderingar. Hon nämnde att hon ofta brukade vara med sin häst för att 

skärma av från sin oro. Hon beskrev sitt grubbleri på följande vis. 

 

IP4 ”….det är nackdel det där att hålla på så där som jag gör. Jag blir så arg för jag vill inte 

hålla på och grubbla så här. Men så hamnar jag i sådana stunder och perioder och då blir 

jag osäker på om jag är värdelös”. 

 

Stress i vardagen 

Intervjupersonerna beskrev att de många gånger känt sig stressade och att de har svårigheter 

med att organisera samt strukturera sin vardag. IP4 berättade om att hon haft problem med att 
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planera och att utföra saker i tid. Hon talade om att hennes försök att lösa problemet med att 

komma ihåg sina planer är att ha påminnelselappar utspridda i hemmet. IP2 berättade om sina 

svårigheter som var att upprätta och hålla en tidsplanering, att lyckas fokusera på flera göro-

mål samtidigt samt att minnas vart hon lagt saker. Dessa problem har för vana att stressa 

henne. IP3 talade om att han har svårt att få vardagssysslor gjorda och att han lätt skjuter upp 

saker, t.ex. som att klippa gräs eller skotta snö. Han berättade att han alltid känt sig stressad, 

att han haft svårt att sortera information och hur hans strategi när det blivit för jobbigt har 

varit att sluta och ge upp. IP3 berättade att ensamtid för honom har varit väldigt viktigt. Han 

beskrev hur fisket kommit att bli en stor del av hans liv och att det gett honom möjlighet att 

stänga av alla påfrestande intryck och press han känt från omgivningen. IP1 sade sig fungera 

bäst om hon inte har mycket tid på morgonen innan hon ska iväg och att hon annars lätt blir 

stressad. Hon berättar att hon därför försöker kliva upp så sent som möjligt för att få ihop en 

fungerande morgon.   

Hon beskriver det så här:  

 

IP1 ”jag kan bara leva för dagen, jag har svårt att se nästa dag. Jag går upp och jag har 

diskat, städat och gjort i ordning allt innan jag åker med ungarna. Har man mycket tid på sig 

när man vaknar så gör man ju det, å det, också kan jag få för mig att börja byta gardiner. För 

oss är det bäst att gå upp och bara ha en kvart på sig innan man går till skolan”. 

 

Stress i att vara anställd och i yrkeslivet 

Intervjupersonerna uttryckte en svårighet i att vara anställd och att det inneburit många stress-

fyllda situationer. En del av intervjupersonerna berättade att de upplevt mycket stress på 

grund av de krav som ställts på dem i yrkeslivet. IP1 beskrev att det för henne, i de arbeten 

hon haft, varit besvärligt med alla intryck och att det varit påfrestande när det saknats en 

struktur. Yrkeslivet för IP3, har enligt honom, som anställd inneburit mycket stress och varit 

väldigt påfrestande. Han beskrev att den press som ställts på honom i yrkeslivet lett till att han 

ett antal gånger brutit ihop. I dagsläget driver IP3 ett eget företag, vilket han tycker fungerar 

bra. Han berättade att en av anledningarna till att han startade ett eget företag var för att bli fri 

från stress och de påfrestande krav han ställdes inför från andra.  

 

IP3 ”Då jag har haft fullt upp med mitt och helt plötsligt ringer chefen och säger att jag 

måste hit och dit, det har gjort mig helt tokig. Vissa gånger bröt jag ihop för det blev för 

mycket, jag var mycket sjukskriven”. 
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En del av intervjupersonerna sade sig kunnat hantera den stress de varit med om i yrkeslivet. 

IP2 menade sig hantera de krav som ställts på henne i yrkeslivet och hon sade sig även han-

tera den stress som hon upplever idag. Hon berättade att hon klarar av att uppfylla samma 

krav och utför samma arbetsuppgifter som de andra anställda. IP4 uttryckte att hon i arbetet 

uppskattar stressande situationer och att hon upplever det som en form av positiv stress.  

 

IP4 ”Den stress som är på jobbet, det är en positiv stress och då funkar jag bra”. 

 

8.6 Delanalys av stress 

En inre stress och känslomässiga strider har periodvis lett till depressioner för intervjuperso-

nerna. En del har med hjälp av berusningsmedel hanterat dessa situationer. Att undvika pro-

blem genom att försöka resonera bort dem, vänta på att de löser sig själva eller ägna sig åt 

missbruk eller självanklagelser är en form av passiv coping och i de flesta fall destruktivt 

(Brattberg 2008, s. 36). Ett annat sätt som visade sig vara en läkande och lugnande co-

pingstrategi hos intervjupersonerna var naturen och kontakt med djur. I en studie om coping 

och cancerpatienter påtalas hur viktig naturen visat sig vara som en läkande kraft (Ahmadi 

2006, s.135-136).  

 

Intervjupersonerna uttalade att de känt sig stressade och haft svårigheter med att organisera 

samt strukturera vardagen. En av intervjupersonerna förklarade sig hanterat stress genom att 

skärma av sig från omgivande stressorer genom fiske och hobbyverksamheter i ensamhet. 

Lazarus & Folkman (1984) beskriver att distansera sig och undvika påfrestningar är en form 

av känslofokuserad copingstrategi (s.150-151). En intervjuperson beskrev att daglig träning 

för henne är ett sätt att dämpa och hantera stress. Enligt Brattberg (2008) kan rituella vardags-

rutiner användas för att hantera stress och samla energi (s.114, 126). Att ha god hälsa är en 

copingresurs som Lazarus & Folkman (1984) anser vara av stor betydelse vid hantering av 

stress (s. 159). En annan copingstrategi som nämndes av en intervjuperson var att planera sin 

tid på morgonen utifrån ett sätt som för henne minskade stress. Enligt Brattbergs perspektiv 

kan man se att intervjupersonen använder sig av problemlösande och aktiv coping för att han-

tera stressande påfrestningar (Brattberg 2008, s. 36). 

Att organisera är en vanligt förekommande svårighet för vuxna med ADHD (Beckman & 

Fernell 2007, s.28).  Intervjupersonerna beskrev sig upplevt stress på grund av deras svårig-

heter när det saknas en struktur i vardagen.  En copingstrategi beskriven av en intervjuperson 
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är användandet av påminnelselappar, detta för att komma ihåg möten och tider. En vanligt 

förekommande svårighet, kopplat till individer som har ADHD, är planerad problemlösning, 

brister i förmågan att planera framåt, tänka långsiktigt samt att upprätta och följa en hand-

lingsplan (Young, 2005).   

 

En del av intervjupersonerna beskrev att yrkesrollen varit påfrestande och inneburit mycket 

stress. Faktorer till stress har oftast studerats i relation till arbetsrollen. Stressen beror på hur 

dessa roller värderas och hur konflikter och överbelastning hanteras (Lazarus 1984, s.259). 

För en av intervjupersonerna har det både funnits konflikter med chefer och de krav som 

ställts.  Denna stress beskrevs ha lett till en känsla av att vara pressad vilket i sin tur ledde till 

att personen emotionellt bröt ihop. Kadesjö & Mossler (2004) kom fram till att vuxna med 

ADHD kan ha svårt att leva upp till krav som ställs och detta kan leda till nedstämdhet och 

uppgivenhet (s.16).  

 

Intervjupersonerna anser sig haft användning för sin ADHD i jobbet då de haft drivkraften 

och energin att jobba hårt. Det som skiljer en av intervjupersonerna från de övriga är att hon 

sade sig uppskatta stressande situationer och upplever det som positivt, hon sade sig trivas 

med den yttre stress hon utsätts för i arbetet. Detta innebär att intervjupersonen använde den 

yrkesrelaterade stressen som en positiv övertygelse vilket enligt Lazarus & Folkman (1984) är 

en copingresurs (s. 159-163). Något som framkom i en forskningsstudie av Young (2005) var 

att personer med ADHD har en förmåga att positivt kunna uppskatta stressande situationer. 

Denna förmåga kan ses som en kreativ och givande egenskap och innebära en styrka i att 

motstå besvikelser (s. 814).  

 

8.7 Sammanfattning av resultat under vuxenlivet och använda copingstrategier 

Sammanfattningsvis har det övergripande varit beskrivet i intervjupersonernas berättelser att 

vuxenlivet inneburit många påfrestningar och stressamma situationer. Intervjupersonerna be-

rättade att det ofta hamnade i konflikter och att de generellt brast i förmågan att planera samt 

strukturera. Relationsmässigt ansåg intervjupersonerna att kontakten med föräldrarna varit 

svår. Att skapa nya bekantskaper var något som var lätt berättade samtliga av intervjuperso-

nerna men att behålla och få en djupare vänskapsrelation var svårare. För en del av intervju-

personerna så har det förekommit perioder och olika situationer där de upplevt stor stress. Det 

som framkommit ur intervjupersonernas berättelser och genom analyserna är att det övervä-
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gande varit undvikande och distanserande former av coping som använts. De copingresurser 

intervjupersonerna använt sig av är, positiv övertygelse och hälsa.   

 

9 Slutresultat 

Här kommer vi att göra en sammanfattning av resultat och analys. Vi kommer även reflektera 

över metodvalet.   

9.1 Sammanställande diskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan 

de copingstrategier som använts av individer med funktionsnedsättningen ADHD under upp-

växten och i vuxen ålder. Våra frågeställningar var: Vilka copingstrategier använde individer-

na under uppväxten? Vilka copingstrategier använder individerna i vuxen ålder? Använder 

individerna samma form av coping i vuxen ålder som i barndomen? 

Vilka copingstrategier använde individerna under uppväxten? 

Vår studie visar att intervjupersonerna under uppväxten saknat djupa och trygga förhållanden, 

både i hemmet och i skolan. De hamnade ofta i konflikter när stressen och ilskan de kände 

inom sig inte gick att hantera, resultatet blev att intervjupersonerna använde sig av konfronte-

rande copingstrategier. När situationer blev påfrestande i skolan använde intervjupersonerna 

sig av en undvikande form av strategi. I vår studie kom vi fram till att föräldrarna inte funnits 

där för intervjupersonerna under uppväxten. Ett socialt stöd från föräldrar eller skolan, som är 

en yttre copingresurs, hade gjort att intervjupersonernas stress och ilska inte varit så påtaglig 

och det i sin tur hade gjort att de copat olika situationer bättre. Detta kan vara en anledning, 

som även Marshal  m. fl., (2007) kom fram till i sin studie, att föräldrar som inte är närva-

rande för sina barn gör att barnen inte lär sig och får de rätta copingverktygen av sina föräld-

rar (s.571) eller att barnen inte har fått copingresursen socialt stöd (Brattberg 2008, s. 39).  

 

Svårighet med att hantera sociala relationer under uppväxten visar sig som en avsaknad i co-

pingresursen social kompetens. Detta kan tyda på, som forskare Babb, m, fl., (2010) har 

kommit fram till att barn som har ADHD rapporteras ha mer antisociala strategier och att de 

har en mindre repertoar av copingstrategier (s.20). För en intervjuperson visade det sig att i 

skolgången använde hon sig av copingresursen social kompetens vilket visade sig vara en 

positivt användbar resurs för henne. För att copa vardagen som många gånger varit svår för 

intervjupersonerna använde de sig av copingresursen energi och hälsa, detta i form av träning, 
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natur och fiske. Ytterligare ett sätt var att använda sig av social färdighet, vilket är en co-

pingresurs.  

 

Vilka copingstrategier använder individerna i vuxen ålder?  

I vuxenlivet visar det sig från resultat och analys att intervjupersonerna har svårigheter gäl-

lande att hantera yrkesliv, relationer och stress. De områden som visade sig inneburit mest 

stress för personerna fanns i yrkeslivet. Stress var också starkt förenat med vardagen där det 

fanns svårigheter att upprätta planering och struktur.  Som vuxna uppvisar intervjupersonerna 

brist i social kompetens genom att de har svårigheter med att lyckas behålla stabila och dju-

pare relationer. När press och krav från omgivningen blivit för övermäktiga har de använt 

undvikande samt distanserande copingstrategier och valt att ta avstånd från de situationer och 

relationer som känts påfrestande.  

 

Något som framkommer utöver de redan nämnda strategierna undvikande, konfronterande 

och distanserande är att social kompetens och träning användes som copingstrategi. Att ha 

god hälsa är en viktig copingresurs enligt Lazarus & Folkman (1984), detta eftersom stress-

fyllda situationer tar mycket energi (s. 159). Social kompetens är ytterligare en viktig co-

pingresurs som gör att personen får bättre anpassningsförmåga (s. 153). Båda dessa copingre-

surser tillsammans gjorde att intervjupersonen, både under uppväxten och senare i vuxenlivet, 

hittade ett sätt att hantera stressamma situationer.  

Använder individerna samma form av coping i vuxen ålder som i barndomen? 

De copingstrategier som använts av intervjupersonerna under uppväxten har inte förändrats i 

någon större skala utan är fortfarande av undvikande, distanserande och konfronterande for-

mer i vuxenlivet. Det som visade sig tydligt, både i uppväxten och i vuxenlivet, var att inter-

vjupersonerna saknade copingresursen problemlösningsfärdigheter. Detta är enligt Lazarus & 

Folkman (1984) en viktig copingresurs som införskaffas utifrån tidigare erfarenheter (s.159-

163). Genom att använda sig av copingresursen, träning, djur och natur, har intervjupersoner-

na även i vuxen ålder hanterat sin stress relativt bra.  

Skillnaden i användandet av copingstrategin för intervjupersonerna under uppväxten och i 

vuxenlivet är att konfronterande copingstrategier finns kvar i vuxenlivet även om dessa inte 

tillämpas i lika stor grad. Detta är också något som går att se i Youngs resultat (2005) att per-
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soner som har ADHD som vuxen använder sig mer av undvikande och konfronterande co-

pingstrategier.  

 

Sett från det resultat som framkommit från intervjupersonernas berättelser och sett utifrån vår 

analys använder individerna samma copingstrategier i vuxen ålder som under uppväxten. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Studien är av kvalitativ metod, det ansågs bäst till syftet. I denna metod tillåts djupare inform-

ation som fås av intervjupersonerna där personerna relativt fritt kan berätta om sina erfaren-

heter (Esaiasson m fl. 2007, s. 237). Nackdelen är att i kvalitativ metod kan informationen 

som kommer fram inte generaliseras.  

  

Kvale & Brinkman (2009) menar att intervjun bör arrangeras så att uppmuntran ges till inter-

vjupersonen i att dela med sig av synpunkter om sin värld och sitt liv (s.144).  Vid ett inter-

vjutillfälle, som skedde på allmän plats, var det svårt att få direkta svar på en del intervjufrå-

gor och svårt att få ihop det som berättades. Hur detta påverkade innehållet av studien är svårt 

att säga. Det som observerades av oss som intervjuare, och som personen själv uttalade, var 

att intervjupersonen förlorade fokus på intervjun då ljud i omgivningen störde. Tvivel fanns 

innan denna intervju angående om det var en lämplig plats att utföra en intervju. För att till-

mötesgå personen, som ville ha mötet där och inte hade några bekymmer med att prata öppet 

om sin ADHD, fullföljdes hennes önskan. Detta för att intervjupersonen skulle känna sig be-

kväm med situationen.  

 

Något författarna ansåg varit bra är att båda närvarade vid intervjuerna. Detta gjorde möjligt 

för en författare att sitta med och aktivt lyssna på det som berättades samt att kunna notera 

tankar och sedan i slutet av intervjun ställa eventuella följdfrågor. En osäkerhet finns emeller-

tid om att intervjupersonen kan ha upplevt sig vara i underläge med båda författarna närva-

rande under intervjun.  

 

Viss information valdes att inte tas med som material i studien. Det har ansetts vara av för 

känslig natur och oetiskt att beröra, speciellt då det inte påverkar resultat eller syfte att ute-

lämna informationen.  
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9.3 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att få ta del av en jämförelsestudie mellan människor som har funkt-

ionsnedsättningen ADHD och människor som inte har ADHD. Att se vilka copingstrategier 

de använder sig av samt jämföra skillnader eller liknelser.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

Vi vill tacka för din hjälp du som valt att vara med och bidra med värdefull information och 

kunskap till vår c-uppsats.  

 Vi vill gärna att du medverkar i vår uppsats och hoppas att du fortfarande vill medverka. Det 

vi vill höra med dig är om du vill och kan göra intervjun, helst under v.42 någon av dagarna 

mellan tisdag – lördag. Intervjuerna beräknas ta mellan 1 - 1.5 timme. För att du ska känna 

dig så bekväm som möjligt under intervjun så väljer Du om vi gör intervjun t.ex. hemma hos 

dig eller att Vi ordnar en lokal.  

Ingen person som deltar i intervjuerna kommer att namnges eller kunna identifieras i uppsat-

sen, utan du är anonym. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att närsomhelst avbryta 

intervjun eller avstå från att svara på en fråga, du väljer själv vad du vill berätta.  

Eventuellt kommer direkta citat användas i uppsatsen men dessa kommer inte kunna kopplas 

till någon som medverkat. 

Om vi får ditt samtycke och din tillåtelse kommer intervjuerna att spelas in. Alla inspelningar 

kommer att hanteras så ingen utomstående kan ta del av materialet. Intervjumaterialet kom-

mer att förstöras i en dokumentförstörare och inspelningarna kommer att raderas.  

Tack för att du tagit dig tid!  

Hör av dig till någon av oss angående vilken dag och tid som passar dig. Du får naturligtvis 

även höra av dig om har du några frågor eller funderingar.  

 

Våra telefonnummer och e-mail: 

Anna Cedergren ******** 

Ann-Christine Skoglund: ******** 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor:  

 

Ålder, yrke, civilstånd, intressen? 

 

När fick du din ADHD diagnos? 

 

Hur kändes det att få diagnosen? 

 

Barndom 

Hur skulle du beskriva din barndom? Hur såg den ut?  

 

Hur skulle du beskriva dig själv som barn?  

 

Hade du några svårigheter i uppväxten, i sådana fall vilka? Hur hanterade du dessa svårighet-

er?  

 

Hur fungerade skolgången? ( (Vad fungerade bra/dåligt)? 

 

Hur såg relationen ut med vänner under skoltiden? 

 

Yrkesliv 

Hur fungerar ditt arbetsliv? (ex planera ditt arbete, tider, kraven som ställs från chef)? 

Hur är relationen med arbetskamrater/chefer? 

Hur har du blivit bemött av arbetskamrater/chefer? 

Har din ADHD gett några problem i ditt arbetsliv? ( I sådana fall vilka?) 

Hur gör du för att hantera dessa problem? 

Har diagnosen inneburit någon skillnad i ditt arbetsliv? 

Har det underlättat för dig i ditt arbetsliv att ha fått diagnosen?  

 

Vardag 

Hur skulle du beskriva din vardag? (som att strukturera upp dagen)? 

Vilka problem anser du att du har i din vardag? 



 

 

Hur hanterar du dessa problem? 

Har din vardag förändrats efter att du fick diagnosen? ( I så fall hur)? 

Hur upplever du att din relation med familj och vänner fungerar? (före och efter diagnos). 

 

Fråga utöver temana 

Vilka fördelar anser du att din ADHD medfört i ditt liv?  

Vilka nackdelar anser du att din ADHD medfört i ditt liv? 

 

Varför tackade du ja till att delta i denna studie? 

Hur upplevde du att vara med? 

 

 

 

 

 

 

 


