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Sammanfattning 
Orsaken bakom ADHD är okänd. Forskning indikerar på att det är en obalans i det 

dopaminerga systemet i hjärnan som leder till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och 

impulsivitet. Idag är behandlingsmetoderna för vuxna outvecklade. Studier på barn 

med ADHD tyder på att fysisk aktivitet kan förbättra ADHD symtom. Syftet med 

studien var att undersöka associationen mellan nivån av fysisk aktivitet och graden av 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos vuxna individer med ADHD. En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med enkäter genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning i 

Malmö. Ett bekvämlighetsurval valdes, sammanlagt deltog 37 stycken individer. 

Analys skedde i SPSS statistics 24 med Spearmans rangkorrelation och för statistisk 

signifikans valdes konfidensintervall 95 % och p-värde 0.05. Resultatet indikerar på 

att det fanns en association mellan nivå av måttlig fysisk aktivitet och lägre grad av 

ouppmärksamhet hos det totala urvalet, detta var inte signifikant för kvinnor och män. 

Vidare fanns det en association mellan nivå av låg fysisk aktivitet och högre grad av 

ouppmärksamhet hos kvinnor, detta var inte signifikant för män och totala urvalet. 

Det fanns inte någon association mellan fysisk aktivitet och hyperaktivitet. Det är av 

betydelse att forskning med andra studiedesigner studerar hypotesen vidare för att 

resultatet eventuellt skall kunna implementeras som en potentiell behandling.
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Abstract 

The cause of ADHD is unknown. Research indicates that there is an imbalance in the 

dopaminergic system in the brain that leads to inattention, hyperactivity and 

impulsivity. Today, the treatment methods for adults are undeveloped. Studies in 

children with ADHD indicate that physical activity may improve ADHD symptoms. 

The purpose of the study was to investigate the association between the level of 

physical activity and the degree of inattention and hyperactivity in adult individuals 

with ADHD. A quantitative cross-sectional study with questionnaires was conducted 

at a general psychiatric reception in Malmö. A comfort selection was chosen, a total 

of 37 individuals participated. Analysis took place in SPSS statistics 24 with 

Spearman's rank correlation and for statistical significance the confidence interval 

was chosen 95% and p-value 0.05. The result indicates that there was an association 

between the level of moderate physical activity and lower degree of inattention in the 

overall sample, this was not significant for women and men. Furthermore, there was 

an association between the level of low physical activity and higher degree of 

inattention in women, this was not significant for men and overall selection. There 

was no association between physical activity and hyperactivity. It is important that 

research with other study designs further studies the hypothesis in order that the result 

may be implemented as a potential treatment. 
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Inledning 

Vuxna individer med en funktionsnedsättning som exempelvis Attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) har sämre hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor än 

individer utan ADHD vilket är relaterat till symtom på ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet (Folkhälsomyndigheten, 2019; Suarez-Manzano, Ruiz-

Arziza, De la Torre-Cruz & Martinez-Lopez, 2018; Chuang, Tsai, Chang, Huang & 

Hung, 2014; Berger, Muller, Brähler, Philipsen & Zwaan, 2014; Vaidya et al.,1998). 

Vidare är kunskapen kring ADHD och dess behandlingsstrategier för vuxna individer 

otillräcklig vilket bidrar till ett kroniskt lidande (Statens beredning för medicinsk 

utredning, 2014; Kooij et al., 2018). Denna undersökning studerar den rådande 

kunskapsbristen kring associationen mellan fysisk aktivitet och ADHD och 

undersöker om fysisk aktivitet kan vara associerad med graden av symtomen 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos vuxna individer med en ADHD diagnos. Med 

denna utgångspunkt lyfts de folkhälsopolitiska målområdena för jämlik hälsa: 

Målområde sex om levnadsvanor med delmål att främja ökad fysisk aktivitet och 

målområde åtta för en jämlik och hälsofrämjande Hälso- och sjukvård 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Bakgrund 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som drabbar uppskattningsvis två 

till fem procent av den globala befolkningen (Polyzoi, Ahnemark, Medin, Ginsberg, 

2018). Socialstyrelsen (2014) skriver att prevalensen i Sverige uppskattas vara två och 

en halv procent och antalet diagnostiserade fall har ökat med 2,97 procent mellan åren 

2006 till 2011 (Polyzoi et al., 2018). ADHD karaktäriseras genom symtom på 

ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (Ottosson & Ottosson, 2007; 

Suarez-Manzano et al., 2018; Chuang et al., 2014). Vidare visar sig ouppmärksamhet 

genom inlärningssvårigheter samt svårigheter att organisera och slutföra uppgifter. 

Hyperaktivitet yttrar sig som svårigheter att vara fysiskt stilla samt impulsivitet 

genom otålighet och inhopp i andras aktiviteter (Ottosson & Ottosson, 2007). För att 

erhålla diagnos enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorder (DSM-5) 

skall dessa symtom ha funnits med sedan barndomen och avvika från vad som 

förväntas vid given utvecklingsnivå och kön samt ge svårigheter i ett flertal miljöer 

(Beckman & Fernell, 2007). ADHD kan orsaka funktionsnedsättning inom sociala, 

yrkesmässiga och akademiska sammanhang vilket kan få konsekvenser som lägre 

utbildning och yrkesutfall (Berger et al., 2014; Vaidya et al.,1998). Vidare skriver 

Hellberg- Ekström (2007) att ADHD ökar risken för olyckor, hög sjukfrånvaro, 

missbruk, kriminalitet och predestinerar för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom ökar 

risken för andra psykiska diagnoser som exempelvis depression och ångest 

(Biederman, 2006). 
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Idag är orsaken bakom ADHD okänd. Forskning talar för att ADHD till stor del är en 

kombination av genetisk och organisk störning och att det förekommer en ärftlighet 

på cirka 60–75 procent. Vidare anses dessa gener interagera med miljöfaktorer 

(exempelvis rökning hos modern och låg födelsevikt) som ökar mottagligheten för 

ADHD (Ottosson, 2015; Faraone & Mick, 2011). Dessutom tyder studier på en 

minskad metabolism i frontala och striatala regionerna i hjärnan som leder till 

dysfunktion i flera neurotransmittorsystem som exempelvis dopamin och noradrenalin 

vilka misstänks orsaka ADHD (Vaidya et al.,1998; Cortese, 2012). 

Centralstimulerande läkemedel som är en behandling för ADHD påverkar och ökar 

noradrenalin och dopaminnivåerna i hjärnan, vilket förstärker hypotesen om att det är 

en dysfunktion i dessa system som orsakar ADHD (Pliszka, 2005; Chuang et al., 

2014). 

 

Det finns två behandlingsmetoder för att reducera, kompensera och lindra följderna av 

en ADHD diagnos. Dessa behandlingsstrategier innefattar farmakologisk behandling 

med substanserna metylfenidat, dexamfetamin och atomoxetin samt beteendebaserade 

psykosociala behandlingar (Ottosson & Ottosson, 2007; Berwid & Halperin, 2012). 

Det förekommer inte lika mycket forskning eller dokumenterad erfarenhet av 

psykosociala insatser och behandlingsmodeller för vuxna som för barn. Vidare finns 

det inte tillräcklig med forskning kring effekterna av centralstimulerande läkemedel 

varvid medicinering skall ges med försiktighet (Hellström, 2007; Eriksson, 2007). 

Med denna utgångspunkt tenderar behandlingsvinsterna att bli kortlivade och med 

begränsade långsiktiga effekter (Berwid & Halperin, 2012). 

 

Då de behandlingsmodeller som finns idag är outvecklade är det högst aktuellt att 

rikta forskning kring de underliggande neurala mekanismerna vid ADHD istället för 

symptomen för att eventuellt kunna utveckla nya eller kompletterande 

behandlingsstrategier (Berwid & Halperin, 2012). Studier har visat att fysisk aktivitet 

har många positiva effekter på hjärnans funktion. Fysisk aktivitet dämpar den neurala 

reaktionen på stress i de delar av hjärnan som är ansvariga för reglering av perifer 

sympatisk aktivitet. Detta kan minska högt blodtryck, oxidativ stress, diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur konvergerar för att orsaka hjärndysfunktion och 

neurodegeneration (Dishman et al., 2006; Cotman, Berchtold & Christie, 2007). 

Vidare har studier visat att fysisk aktivitet leder till ökning av neurotransmittorerna 

dopamin och noradrenalin i hjärna som är av betydelse för uppkomsten av ADHD 

samt förbättrar nervfunktion och neural funktion som är kopplade till remission av 

ADHD symtom. Dessutom kan fysisk aktivitet leda till förbättring av kognitiv 

prestation och förbättring av de exekutiva funktionerna (förmåga att planera, hindra 

oönskade handlingar och anpassningsförmåga) (Berwid & Harperin, 2012; Winter et 

al., 2006; Chang, Liu & Lee, 2012).  

 

Studier tyder på att insatser som syftar till att förbättra den neurala tillväxten hos barn 

som exempelvis fysisk aktivitet kan lindra symtom på ADHD och kan ha mer 

effektiva och mer bestående effekter än nuvarande behandling (Berwid & Halperin, 
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2012; Berger et al., 2014). Denna teori stärks av Medina et al. (2010) som visade att 

fysisk aktivitet minskade symtom på ouppmärksamhet hos barn med ADHD oavsett 

användning av det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat eller inte. Vidare 

visar Gapin & Etnier (2010) i en tvärsnittsstudie som undersökte förhållandet mellan 

måttlig till kraftig daglig fysisk aktivitet med accelerometrar hos 18 skolbarn 

diagnostiserade med ADHD att desto mer måttlig till kraftig daglig fysisk aktivitet 

individerna genomförde desto snabbare exekutiv tid förekom på de fyra uppgifterna 

som kräver exekutiv förmåga. Detta innebar att deltagarna fick bättre kognitiv 

funktion som förbättrar problemlösningsförmåga vilket är betydelsefullt för dagliga 

aktiviteter, beteende samt akademisk och social funktion (Welsh & Pennington, 

1988). Rommel et al. (2015) fick likartade resultat när de undersökte tonåringars och 

unga vuxnas symtom på ADHD vid fysisk aktivitet. Resultatet från deras studie 

visade att fysisk aktivitet kan reducera ADHD symtomen ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Även Ziereis & Jansen (2015) har visat i sin studie att 

all form av långvarig fysisk aktivitet på minst 12 veckor förbättrar de exekutiva 

funktionerna hos barn med ADHD. 

 

Trots att det finns underlag för att både omedelbar och långvarig fysisk aktivitet kan 

lindra ADHD symtom hos barn finns det inte tillräckligt med forskning om detta på 

vuxna individer (Berger et al., 2014). Fritz & O'Connor (2016) utförde en studie på 32 

vuxna män i åldrarna 18–33 år med symtom på ADHD. Resultatet visade att med 20 

minuters intensiv cykelträning ökade känslorna av energi, motivation samt minskade 

symtom på förvirring, trötthet och depression, dock hade fysisk aktivitet ingen effekt 

på ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Då det inte finns tillräckligt med forskning 

kring diagnosen ADHD på vuxna individer råder det en kunskapsbrist vilket enligt 

Kooij et al. (2018) leder till underbehandling, ett kroniskt försämrat tillstånd och ett 

ökat fysisk och psykiskt lidande. 

Perspektiv på sjukdom, funktionsnedsättning, hälsa och livsstil 

I de flesta sjukdomstillstånd finns det en tydlig gränsdragning av vad som är 

patologisk och icke patologiskt. En mindre grupp tillstånd är svåra att kategorisera då 

etiologin bakom sjukdomen är oklar, till denna grupp tillhör exempelvis psykiska 

sjukdomar. Denna uppsats utgår ifrån att psykiska sjukdomar betraktas som en 

somatisk sjukdom och att vetenskapen kan ge oss beskrivande, objektiva och 

värdeneutrala svar på vad sjukdom är. Den biomedicinska modellen hävdar att 

sjukdom är när en individ lider av en fysisk eller psykisk dysfunktion som kan 

identifieras på mikronivå exempelvis genetiskt, neurofysiologiskt, neuroanatomiskt 

eller endokrinologiskt (Brulde och Tengland, 2003). Detta innebär att ADHD 

betraktas som en neurofysiologisk störning genom en obalans i det dopaminerga och 

noradrenerga systemet i hjärnan (Ottosson, 2015). Inom den biomedicinska modell 

uppkommer en funktionsnedsättning om en individ inte kan uppnå det som förväntas 

vara normalt för sin ålder. När en människa avviker ses det primärt som en sorts 
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sjukdom som kräver diagnos och behandling (Kjellman & Tideman, 2010). Detta 

resonemang går i riktning mot det diagnostiska kriteriersystem, DSM-5, som 

diagnostiserar ADHD i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Brulde & Tengland (2003) 

beskriver att “god hälsa” enligt den biomedicinska modellen är detsamma som 

avsaknad av störningar i de anatomiska och biofysiska funktionerna. Vidare menar 

Chin, Monroe & Fiscella (2000) att den medicinska modellen förutsätter att 

människor kan välja en livsstil som främjar deras hälsa. För att öka hälsan hos en 

individ med en funktionsnedsättning riktas uppmärksamheten till de insatser och 

service som kan kompensera dessa brister hos individen och syftar till att träna 

individens funktioner i normaliserande riktning så att individer med en 

funktionsnedsättning uppnår så normala funktioner som möjligt (Kjellman & 

Tideman, 2010). 

Rational 

Idag råder det en kunskapsbrist kring orsakerna till ADHD och dess behandling för 

vuxna individer. De viktigaste förutsättningarna för god hälsa är relaterade till två 

nyckelelement: Minskad risk för sjukdom som är kopplade till ADHD och minskade 

ADHD symtom. Mot denna bakgrund är det av betydelse att komplikationer som 

hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa som involverar ADHD hos vuxna inte är 

att försumma varvid frågan om regelbunden fysisk aktivitet kan verka som en 

preventiv behandlingsåtgärd lyfts. Vidare har studier på barn med ADHD visat att 

fysisk aktivitet kan ha reducerande effekt på ADHD symtomen. Det finns ett behov 

av att undersöka hypotesen om att fysisk aktivitet kan ge förändringar i ADHD 

symtomens svårighetsgrad även hos vuxna individer vilket leder in på syftet med 

denna undersökning. 

 

Syfte/Hypotes 

Syftet var att undersöka association mellan nivån av fysisk aktivitet och graden av 

symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos vuxna individer (18–65 år) med 

en ADHD diagnos. 

Hypoteserna som testades var om nivån av fysisk aktivitet är (1) negativt associerad 

med graden av symtom på ouppmärksamhet och är (2) negativt associerad med 

graden av symtom på hyperaktivitet. 
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Metod 

Design 

Denna undersökning grundar sig på det positivistiska synsättet då positivism innebär 

att objektivt utan att tolka resultatet studera samband mellan orsak och verkan och 

efter fynden i en studie uttala sig om generella egenskaper, således försvagas eller 

förstärks olika vetenskapliga hypoteser (Andersson, 2004; Birkler, 2008). Hypoteser 

utifrån vetenskapliga studier blir allmängiltiga tills dess annan forskning kan påvisa 

motsatsen, forskningen utgår således från en deduktiv metod med en logisk empirism. 

Det är av betydelse inom positivismen att data om verkligheten samlas in och 

behandlas statistiskt, detta innebär att utgångspunkten är att mäta det som går att mäta 

och om det inte går att mäta görs det mätbart vilket kräver analys (Birkler, 2008). 

Vidare skall undersökningen vara tydligt beskriven och forskningsresultatet skall 

redovisas genom metodbeskrivningar så att andra forskningshuvudmän skall kunna 

replikera studien i framtiden (Birkler, 2008; Sundström & Lind, 2015). 

 

För att kunna följa det positivistiska synsättet grundar sig denna studie på en 

kvantitativ metod som utgörs av en tvärsnittsdesign. Denna design valdes då den är 

användbar när syftet är att studera association mellan olika variabler som exempelvis 

nivå av fysisk aktivitet och graden av symtomen ouppmärksamhet och hyperaktivitet 

vid ett enda mättillfälle (Kristensson, 2014; Sundström & Lind, 2015; Eljertsson, 

2003). En tvärsnittsdesign är vanlig inom Hälso- och sjukvården för att beskriva 

befolkningens hälsotillstånd och lämpar sig även väl när studiens syfte är att 

undersöka skeende utan att påverka det (Olsson & Sörensen, 2011; Eljertsson, 2003). 

Vidare valdes en tvärsnittsstudie då den tar mindre tid att genomföra vilket är en 

fördel vid en tidsram inom ett examensarbete (Ludvigsson, 2015). 

Urval 

Prevalensen av ADHD hos den vuxna befolkningen i Sverige är uppskattningsvis två 

och en halv procent (Socialstyrelsen, 2014). Då det inte är möjligt att göra en 

totalundersökning av alla vuxna individer med en ADHD diagnos i Sverige 

eftersöktes det upplysningar om ett urval (Björndal & Hofors, 1998). För att urvalet 

skulle bestå utav individer som bäst representerar hela populationen, det vill säga 

vuxna individer (18–65 år) med en ADHD diagnos, valdes det att rekrytera deltagare 

från Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. Genom att rekrytera 

deltagare från denna mottagning säkerställdes det att deltagarna uppfyllde studiens 

inklusionskriterier som är att vara diagnostiserad med en ADHD diagnos och att vara 

mellan 18–65 år. På Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö, fanns det i 

februari 2019 cirka 530 patienter som hade ADHD som sin huvuddiagnos, det fanns 

däremot ingen statistik över hur många människor som har ADHD som en bidiagnos 

(Personlig kommunikation av dr. Rabea Kaskheri, 190307, Fosievägens 

allmänpsykiatriska mottagning, Malmö). 



 

 6 

Denna undersökning baserades på ett bekvämlighetsurval då denna urvalsstrategi är 

ett enkelt och tidsbesparande sätt att rekrytera deltagare samt att de är lättillgängliga i 

en klinisk miljö, vilket är att rekommendera inom ramen för en uppsats (Kristensson, 

2014; Setia, 2016). Vidare arbetar studiens författare på vald mottagning och har 

således fått kontaktuppgifter till deltagarnas behandlare för rekrytering av 

informanter. Ett bekvämlighetsurval valdes även då det inte går att förutse ett kausalt 

samband med en tvärsnittsdesign, syftet med studien var istället att ett problem skulle 

förstås i ett större sammanhang för en viss population och därmed kunna ge upphov 

till hypoteser som kan prövas med andra studiedesigner (Setia 2016; Eljertsson, 2003; 

Sundström & Lind, 2015). 

 

Då studien grundar sig på en tvärsnittsdesign föreligger det svårigheter att samla in 

information om antal individer som valt att avböja medverkan i studien samt orsak 

bakom beslutet, med denna utgångspunkt var det inte aktuellt att göra en 

bortfallsanalys (Ludvigsson, 2015; Sjölander, 2018; Carlson & Morrison, 2009). För 

att öka svarsfrekvensen fanns det ett informationsbrev till deltagarna och till personal 

på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö, var god se bilaga tre. 

Datainsamling 

Innan studien påbörjades har Verksamhetschef för Psykiatri, Region Skåne, godkänt 

genomförande av studien på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. 

Vidare har Enhetschef på vald mottagning skrivit under ett resursintyg, var god se 

bilaga fyra. Efter godkännande av studieupplägg mejlades det ut ett informationsbrev 

till samtlig personal på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö, var god 

se bilaga tre. Detta innebar att all personal fick samma information om studiens 

upplägg och möjlighet att tacka nej till medverkan i studien. De patienter som hade ett 

inbokat besök på vald mottagning och som uppfyllde studiens inklusionskriterier blev 

tillfrågade av sin behandlare om att medverka i studien. Patienterna fick då 

studiematerial som innefattade: Informationsbrev till deltagare, samtyckesblankett, 

frågeformulär om bakgrundsvariabler, Adult self report scale (ASRS) och 

International physical activity questionnaire (IPAQ) kortversion samt två kuvert att 

lägga samtyckesblankett respektive ifyllda enkäter i, var god se bilaga ett, två, fem, 

sex och sju. Patienterna som valde att delta i studien informerades om att det tar cirka 

tio minuter att besvara enkäterna. Personal informerades att deltagarna skulle ges 

betänketid innan samtyckesblankett fylldes i samt att samtyckesblankett skulle vara 

påskriven och försluten i ett kuvert innan deltagarna fick fylla i enkäterna. För att 

stärka konfidentialitet och anonymitet skulle studiematerialet läggas i ett separat 

kuvert och förslutas av deltagarna. Materialet samlades in av behandlaren som 

vidarebefordrade materialet till ansvarig genom att lägga det i en postlåda märkt 

“Studie av Emma Nilsson” i postrummet på Fosievägens allmänpsykiatriska 

mottagning Malmö, och tömdes dagligen för att materialet skulle bevaras inlåst hos 

ansvarig. Det skickades ut två påminnelsemejl till personal och önskades fler enkäter 

fanns det att tillgå i postrummet i en postlåda märkt “Material till studie av Emma 
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Nilsson”. Insamling av material skedde vecka 15–17 år 2019, målet var att samla in så 

stort antal enkäter som möjligt, tilltänkt underlag innan studiestart var 100 stycken. 

Material 

Följande variabler ingick i studien; Kön, ålder, läkemedelsbehandling, 

läkemedelssubstans, nivå av fysisk aktivitet samt graden av symtomen på 

ouppmärksamhet och graden av symtom på hyperaktivitet. Enkät ett, 

bakgrundsinformation, är ett eget strukturerat frågeformulär om 

bakgrundsvariablerna: Kön, ålder, läkemedelsbehandling, läkemedelssubstans samt 

ifyllande av personlig fyrsiffrig kod som användes om deltagarna valde att avbryta 

medverkan i studien, var god se avsnitt Etik för utförligare information. Dessa 

variabler samlades in för att kunna jämföra deltagarnas egenskaper genom deskriptiv 

statistik (Björk, 2012). Vidare består läkemedelsbehandling av tre substanser: 

Metylfenidat, dexamfetamin och atomoxetin (Kunskapsguiden, 2015). Eventuellt 

kunde det uppstå svårigheter vid redogörelse av detta varvid fråga 4b bestod utav 

namn på alla läkemedel som finns att tillgå på Fosievägens allmänpsykiatriska 

mottagning, Malmö. För att mäta variabeln nivå av fysisk aktivitet användes enkät tre, 

IPAQ kortversion, vilket är ett självskattningsformulär som består utav sju frågor som 

mäter nivån av ansträngningsgraden av fysisk aktivitet de senaste sju dagarna. 

Variabeln nivå av fysisk aktivitet resulterade i fem aktivitetsnivåer: Låg aktivitet, 

måttlig aktivitet, hög aktivitet, total aktivitet och stillasittande aktivitet. Uträkning av 

samtliga nivåer av fysisk aktivitet skedde enligt anvisningar ifrån IPAQ: Låg aktivitet: 

Svar på fråga 3a och 3b x 3.3 METS, måttlig aktivitet: Svar på fråga 2a och 2b x 4.0 

METs, hög aktivitet: Svar på fråga 1b och 1b x 8.0 METs, total aktivitet: Summering 

av alla METs värde och stillasittande aktivitet: Svar på fråga fyra (IPAQ, 2005). 

IPAQ kortversion är metodprövad i Sverige och rekommenderas för nationell 

övervakning av fysisk aktivitet hos vuxna individer mellan 18–65 år (Hagströmer, 

Wisen & Hassman, 2017; Craig et al., 2003). För att mäta variablerna graden av 

symtomen på ouppmärksamhet och graden av symtom på hyperaktivitet användes 

enkät två, ASRS, som är ett självskattningsformulär av symtomen ouppmärksamhet 

och hyperaktivitet de senaste sju dagarna. Enkäten är framtagen av 

Världshälsoorganisationen och består av 18 kriterier enligt DSM-5. Enkäten är 

uppdelad i en femgradig svarskala: Aldrig (0 poäng), sällan (1 poäng), ibland (2 

poäng), ofta (3 poäng) och mycket ofta (4 poäng). Poängen utifrån frågorna 1-4 och 

7-11 räknas sedan ihop för att erhålla ett värde på graden av symtom på 

ouppmärksamhet och poäng utifrån frågorna 5-6 och 12-18 räknas ihop för att erhålla 

ett värde på graden av symtom på hyperaktivitet (Psykiatristöd, u.å).  

Databearbetning och analys 

För bearbetning och analys av datamaterial användes SPSS statistics 24. Det förekom 

fyra bakgrundsvariabler: Kön, ålder, läkemedelsbehandling och läkemedelssubstans. 

Kön och läkemedelsbehandling är binära (kategoriska) variabler som mäts i 

nominalskala i SPSS (Björk, 2012). Variabeln ålder är en kontinuerlig kvantitativ 
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variabel som mäts i kvotskala (Björk, 2012). Läkemedelssubstans är en kategorisk 

variabel och mäts i en nominalskala i SPSS då den representerar kategorier utan 

inbördes ordning (Ludvigsson, 2015). Variabeln nivå av fysisk aktivitet delades upp i 

fem aktivitetsnivåer: Låg aktivitet, Måttlig aktivitet. Hög aktivitet, Total aktivitet samt 

Stillasittande livsstil. Frågorna antar numeriska värden och är kontinuerliga 

kvantitativa variabler (Olsson & Sörensen, 2011) som mäts i en kvotskala i SPSS. 

Variablerna graden av symtom på ouppmärksamhet och graden av symtom på 

hyperaktivitet antar numeriska värden och är kontinuerliga kvantitativa variabler som 

mäts i kvotskala i SPSS (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Databearbetning påbörjades genom att kontrollera om insamlade data var 

normalfördelad eller inte. För att kontrollera detta användes Shapiro-Wilk test, 

standardavvikelse, utvärdering av skewness och kurtosis och histogram. Shapio- 

Wilks test innebär att desto högre W data har desto bättre normalfördelning, ett värde 

på W>0.95 anses som en god normalfördelning (Sundström & Lind, 2015). 

Standardavvikelse, z-score, skall ligga mellan -1.96- +1.96 för att vara 

normalfördelad (Field, 2018) och skewness och kurtosis mellan plus/minus ett innebär 

en normalfördelning och ett värde på noll anses representera en symmetrisk 

distribution (Björk, 2012). Resultatet av samtliga test indikerar på att variablerna inte 

var normalfördelade, var god se bilaga åtta för en tabell över normalfördelning. Med 

detta i åtanke samt för att urvalet är litet valdes det att analysera insamlad data med 

det icke parametriska testet Spearmans rangkorrelation (rho). Björk (2012) menar att 

ett icke parametriskt test är användbart för kvantitativa utfallsvariabler som inte är 

normalfördelade och när grupperna är små. Ett icke parametriskt test bildar 

konfidensintervall kring medianvärde istället för medelvärde då data som inte är 

normalfördelad kan öka medelvärdet, således byggdes resultatet på rangordning av 

median. Vidare användes bootstrap metoden för att beräkna till konfidensintervall 95 

% (Björk, 2012; Field, 2013). Analysen har utgått från en signifikansgräns (p-värde) 

0.05. Vilket innebär att ett värde mindre än 0.05 är signifikant och nollhypotesen 

förkastas och ett värde som är över 0.05 indikerar på att det inte finns något 

signifikant samband och nollhypotesen är sann: Det inte finns någon association 

mellan nivå fysisk aktivitet och graden av symtomen på ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet (Field, 2013). 

Etik 

Denna studie har blivit godkänd av den lokala etiknämnden vid akademin för Hälsa 

och välfärd på Högskolan i Halmstad, diarienummer UI 2019/222. Vidare har studien 

blivit godkänd av Enhetschef på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö, 

var god se bilaga fyra, samt av Verksamhetschef för Psykiatri, Region Skåne. 

Riskerna med att medverka i studien bedömdes vara låga. Eventuella risker som 

kunde identifieras för deltagarna är relaterade till de individuella ADHD symtomen 

deltagarna kunde ha, vilket kunde innefatta koncentrationssvårigheter, svårigheter att 

fokusera, motivationsbrist med mera i samband med ifyllande av enkäterna. Då 
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studien var placerad på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö, innebar 

det att deras behandlare och ansvarig för studien har kunskap om diagnosen ADHD 

och dess symtom vilket gör att deltagaren kunde få adekvat hjälp vid svårigheter i 

samband med deltagande i studien. Studien utgick från Vetenskapsrådets (u.å) fyra 

individitetskrav: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. I enlighet med informationskravet fick samtliga deltagare 

informationsbrev om studiens syfte, upplägg, förväntade nyttan med studien, 

precisering av vad medverkan innebar och dess risker, rätten att avbryta medverkan 

samt kontaktuppgifter till forskningshuvudman, var god se bilaga ett. Denna studie 

var klinikbaserad där deltagarna är patienter vilket innebar att det enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är ett krav att Hälso- och sjukvården visar respekt för 

patientens självbestämmande och integritet och att studien skulle genomföras i 

samråd med patient. Detta innebar att samtliga individer har fått välja att frivilligt 

delta i studien utan att beslutet påverkade befintlig behandling på Fosievägens 

allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. Vidare har patienterna enligt 

Vetenskapsrådets (u.å) samtyckeskrav fått fylla i en samtyckesblankett, var god se 

bilaga två. I enlighet med konfidentialitetskravet har patientens anonymitet och 

konfidentialitet bibehållits genom att deltagarna fick välja en personlig fyrsiffrig kod 

på enkät ett och försluta materialet i ett kuvert. Detta innebar att ansvarig för studien 

inte hade kännedom om identiteten bakom de besvarade enkäterna vid bearbetning 

och analys av data. Om deltagarna valde att avbryta medverkan eliminerades 

materialet bakom den fyrsiffriga koden från studien. Med anledning av 

nyttjandekravet och personuppgiftslag (SFS 1998:204) samlades uppgifter enbart in 

för syftet med studien och förvarades inlåst hos ansvarig för studien enbart till dess att 

studien var godkänd av examinator i kursen Magisterexamen Hälsa och livsstil 15 hp 

vid Högskolan i Halmstad sedan eliminerades allt material. 
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

I studien medverkande 37 individer varav 17 stycken kvinnor (45,9 %) i åldern 18–42 

år och 20 stycken män (54,1 %) i åldern 19-45. Inget (0 %) svarsbortfall förekom. 

Samtliga deltagare (100%) hade behandling med centralstimulerande läkemedel. Var 

god se tabell ett för utförlig deskriptiv statistik. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över antal deltagare, medianvärde och standardavvikelse för respektive 

variabel uppdelat i totala urvalet, kvinna och man. 

 Totala urvalet Kvinna Man 

Variabler n        M         SD n      M        SD N     M       SD 

    

    
Ålder 

Läkemedelssubstans   

Ouppmärksamhet      

Hyperaktivitet  

Låg aktivitet 

Måttlig aktivitet 

Hög aktivitet 

Total aktivitet 

Stillasittande aktivitet 

 

37   29.46       7.803 

37   1.70         0.777 

37   26.43       5.210 

37   20.14       6.799 

37   960.57     1354.20 

37   1226.38   2242.54 

37   1809.41   2799.85 

37   3987.54   3979.45 

37   315.41     236.81 

17   26.47      7.247 

17   1.65        0.786 

17   28.24      4.750 

17   22.71      6.391 

17   1242.35  1643.21 

17   376.47    658.94 

17   2276.47  3561.47 

17   13860     385.69 

17   287.65    210.81 

20   32             7.504 

20   1.75          0.786 

20   24.90        5.200 

20   17.95        6.501 

20   721.05      1034.13 

20   1948.80    2822.64 

20   1412.40    1952.12 

20   4065.95    4179.17 

20   339           259.91 

 

 

 

Analytisk statistik 

Nivå av fysisk aktivitet och graden av symtom på ouppmärksamhet 

Totala urvalet 

När analys med Spearmans rangkorrelation genomfördes av det totala urvalet mellan 

variablerna nivå av fysisk aktivitet uppdelat på låg aktivitet och graden av symtom på 

ouppmärksamhet fanns det inte något signifikant samband rs=0.241, 95% CI [-0,117-

0,554], p=0.150. 

 

Vid analys av variabeln måttlig aktivitet och graden av symtom på ouppmärksamhet 

fanns det ett signifikant samband rs=0.329, 95% CI [-0,621-0,019], p=0.047 vilket 

indikerar på att desto högre nivå av måttlig fysisk aktivitet individen har desto lägre 

grad av symtom på ouppmärksamhet noterades, var god se figur ett. 
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Vid analys påvisades inget samband mellan hög aktivitet och graden av symtom på 

ouppmärksamhet rs=-0.032, 95% CI [-0,345-0,288], p=0.288. Vidare noterades inget 

signifikant samband när den totala aktiviteten på en vecka analyserades med variabeln 

graden av symtom på ouppmärksamhet rs=-0.044, 95% CI [-0,382-0.90], p=0.290. 

 

När variabeln stillasittande aktivitet mätt genom stillasittande minuter per dag 

analyserades noterades det att det totala urvalet i genomsnitt var stillasittande 315.41 

minuter per dag. När analysmed Spearmans rangkorrelation utfördes av variabeln i 

förhållande till graden av symtom på ouppmärksamhet fanns det inget signifikant 

samband rs=0.260, 95% CI [-0,048-0,539], p=0.260. 

Kvinna 

Vid analys av Spearmans rangkorrelation uppdelat på kvinna noterades det ett 

signifikant samband mellan låg aktivitet och graden av symtom på ouppmärksamhet 

rs=0.540, 95% CI [0,071–0,868], p=0.025 vilket indikerar på att desto mer låg 

ansträngande fysisk aktivitet en kvinna genomför desto högre grad av symtom på 

ouppmärksamhet. Var god se figur två. 

Figur 1. En grafisk illustration av korrelation mellan nivå av måttlig fysisk aktivitet (Måttlig 

MET-minuter /vecka) och graden av symtom på ouppmärksamhet och i det totala urvalet genom en 

scatterplot. R linear = 0.143. 

 



 

 12 

 

 

Vidare noterades det inget signifikant samband mellan måttlig aktivitet och graden av 

symtom på ouppmärksamhet rs=-0.121, 95% CI [-0,612-0,397], p=0.643. Liknande 

resultat noterades vid hög aktivitet rs=-0.218, 95% CI [-0,723-0,351], p=0.401 samt 

för total aktivitet i veckan rs=-0.042, 95% CI [-0,528-0,461], p=0.871. 

 

Kvinnor spenderade i genomsnitt 287.65 minuter per dag stillasittande. När variabeln 

stillasittande aktivitet analyserades med graden av symtom på ouppmärksamhet fanns 

det inget signifikant samband rs=0.473, 95% CI [0,001–0,793], p=0.055. 

Man 

När samtliga nivåer av fysisk aktivitet analyserades med graden av symtom på 

ouppmärksamhet uppdagades inget signifikant samband. Vidare visade analys av 

datamaterial att män var stillasittande 339 minuter per dag och att det inte fanns något 

samband mellan variablerna stillasittande aktivitet och med graden av symtom på 

ouppmärksamhet. Var god se tabell två. 

Figur 2. En grafisk illustration av korrelation mellan låg nivå av fysisk aktivitet (låg 

MET-minuter/veckan) och graden av symtom på ouppmärksamhet hos kvinnor genom en scatterplot. R 

linear = 0.240. 

 

Tabell 2. Spearmans rangkorrelation mellan nivå av fysisk aktivitet och graden av symtom på 

ouppmärksamhet hos män. 

Aktivitetsnivå    R2     CI 95% P-värde 

Låg aktivitet -0.159 -0,605-0,325 .504 

Måttlig aktivitet -0.364 -0,719-0,143 .115 

Hög aktivitet   0.065 -0,389-0,495 .787 

Total aktivitet -0.109 -0,525-0,389 .648 

Stillasittande aktivitet  0.157 -0,265-0,514 .507 

    

Statistisk signifikans vid CI 95 %, P= 0.05.  
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Nivå av fysisk aktivitet och graden av symtom på hyperaktivitet 

När analys med Spearmans rangkorrelation skedde mellan variabeln nivå av fysisk 

aktivitet och graden av symtom på hyperaktivitet förekom det inte något signifikant 

samband. Detta var oberoende om analys skedde hos det totala urvalet eller kvinna 

och man separat. Var god se tabell tre för utförlig information. 

Tabell 3. Spearmans rangkorrelation mellan nivå av fysisk aktivitet och graden av symtom på 

hyperaktivitet hos totala urvalet, kvinna och man. 

Variabler       R2       CI95% p-värde 

 Totala urvalet   

Låg aktivitet 

Måttlig aktivitet 

Hög aktivitet 

Total aktivitet 

Stillasittande aktivitet 

-0.037 

-0.219 

0.145 

-0.085 

0.258 

-0,396-0,341 

-0,532-0,142 

-0,233-0,493 

-0,454-0,292 

-0,091-0,563 

 

.828 

.193 

.391 

.618 

.123 

 Kvinna   

Låg aktivitet 

Måttlig aktivitet 
Hög aktivitet 

Total aktivitet 

Stillasittande aktivitet 

-0.080 

-0.0.53 
-0.031 

-0.104 

0.459 

-0,585-0,519 

-0,582-0,475 
-0,574-0,475 

-0,616-0,562 

-0,220-0,807 

 

.761 

.841 

.907 

.692 

.064 

 

 Man   

Låg aktivitet 

Måttlig aktivitet 

Hög aktivitet 

Total aktivitet 

Stillasittande aktivitet 

0.033 

-0.223 

0.315 

0.044 

0.129 

-0,467-0,497 

-0,665-0,242 

-0,197-0,708 

-0,496-0,522 

-0,315-0,531 

 

.889 

.344 

.176 

.854 

.589 

Statistisk signifikans vid CI 95% och P= 0.05 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det råder en kunskapsbrist kring diagnosen ADHD och dess behandlingsåtgärder för 

vuxna individer (Kooij et al, 2018: SBU, 2013). För att öka förutsättningarna till 

bättre hälsa, levnadsvanor och levnadsvillkor och därmed minska risken för 

komplikationer är det av betydelse att på ett objektivt tillvägagångssätt undersöka 

alternativa behandlingsstrategier. Syftet med denna kvantitativa tvärsnittsstudie var att 

undersöka hypotesen om att nivån av fysisk aktivitet är negativt associerad med 

symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos vuxna individer med en ADHD 

diagnos. 

 

När analys utfördes på det totala urvalet tyder resultatet på att det föreligger ett 

signifikant samband mellan måttlig fysisk aktivitet och graden av symtom på 

ouppmärksamhet. Desto mer måttlig fysisk aktivitet deltagarna genomförde på en 

vecka desto lägre grad av symtom på ouppmärksamhet påvisades, sambandet var inte 

signifikant när kvinnor och män analyserades separat. Med denna utgångspunkt 

förkastas nollhypotesen. Detta resultat går i linje med tidigare forskning på barn där 

fysisk aktivitet minskade symtomen på ouppmärksamhet (Rommel et al., 2015). 

Ouppmärksamhet yttrar sig som inlärningssvårigheter samt svårigheter att organisera 

och slutföra uppgifter vilket kan tolkas som en försämring av de exekutiva 

funktionerna (Ottosson & Ottosson, 2007; Habilitering, 2008). Med denna 

utgångspunkt går detta resultat även i liknande riktning som studien gjord utav Gapin 

& Etnir (2010) som påvisade att de exekutiva funktionerna förbättrades med fysisk 

aktivitet. 

 

När analys utfördes separat på kvinnor och män visade resultatet att det förekom ett 

signifikant samband mellan låg fysisk aktivitet och graden av symtom på 

ouppmärksamhet hos kvinnor, vilket indikerar på att desto högre nivå av lågt 

ansträngande fysisk aktivitet en kvinna genomförde desto högre grad av symtom på 

ouppmärksamhet. Detta samband var inte signifikant för män eller när analys skedde 

av det totala urvalet. Således har en alternativ hypotes bildats. Detta resultat bidrar till 

ny kunskap, vilket ställer sig frågande till om det kan föreligga en könsskillnad i hur 

ouppmärksamhet yttrar sig mellan kvinnor och män. Detta leder även in på frågan om 

det föreligger olika behandlingsbehov. I en studie gjord av Rasmussen & Levander 

(2009) visade resultatet att det inte förekom någon skillnad i ADHD symtomen 

mellan kvinnor och män. Dock var män mer benägna att falla in i brottslighet och 

missbruk medan kvinnor var mer benägna till ältande och somatisering. Detta 

indikerar på att det föreligger en könsskillnad i komorbiditeten vid ADHD. Att 

kvinnor tycks ha mer benägenhet för ältande samt att resultatet i denna undersökning 

tyder på ett positivt samband mellan låg fysisk aktivitet och graden av 

ouppmärksamhet, går emot tidigare studier på fysisk aktivitet. Forskning indikerar på 

att långvarig fysisk aktivitet kan öka frisättningen av dopamin vilket modulerar för 

motivation och belöningsbeteende och därmed regleras känslomässig och kognitiv 
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hälsa (Phillips, 2017). Fysisk aktivitet har visat sig förbättra upplevelsen av mindre 

oroliga och påträngande tankar, ökad energi och motivation samt mindre symptom på 

förvirring, trötthet och depression hos individer med ADHD (Abramovitch, 

Goldzweig & Schweiger, 2013; Fritz & O'Connor, 2016). En anledning till att 

resultatet i denna studie går emot tidigare forskning kring effekterna av fysisk 

aktivitet kan vara att låg fysisk aktivitet frigör för låga nivåer av dopamin för att det 

skall finnas en märkbar skillnad i graden av symtom på ouppmärksamhet. 

 

Vidare visade resultatet från denna undersökning att det inte föreligger någon 

association mellan samtliga nivåer av fysisk aktivitet och graden av symtom på 

hyperaktivitet vare sig vid analys på hela urvalet eller vid kvinnor och män separat. 

Således förkastas inte nollhypotesen. Fritz & O'Connor (2016) fick liknande resultat 

när de undersökte vuxna män med symtom på ADHD, deras resultat kunde inte heller 

finna något samband mellan fysisk aktivitet och hyperaktivitet. Dessa resultat på 

vuxna individer går emot studier på barn som visar att fysisk aktivitet minskar 

symtom på hyperaktivitet (Rommel et al., 2015). En möjlig orsak till att det 

förekommer olika resultat på barn och vuxna kan vara att ADHD yttrar sig på olika 

sätt, där barn har svårigheter att sitta stilla och vuxna har större benägenhet för inre 

oro och rastlöshet (Psykologiguiden, u,å). Vidare skriver Eriksson (2007) att 

centralstimulerande läkemedel är en effektiv behandling mot hyperaktivitet då 

individerna blir mindre motoriskt aktiva och känner sig lugnare. Detta är dock 

paradoxalt då dopamin och dopaminfrisättande läkemedel ökar den motoriska 

aktiviteten i andra sammanhang som exempelvis vid diagnosen Parkinsson. Den 

bakomliggande orsaken till detta kan då vara att effekten av centralstimulerande 

läkemedel vid ADHD är oberoende av effekten utav dopamin på motoriken, utan är 

istället en följd av att både dopamin och noradrenalin påverkar förmågan till 

vakenhet, koncentration, uppmärksamhet och problemlösning. Denna teori går således 

i linje med denna studie där det inte förekom någon association mellan fysisk aktivitet 

som frisätter dopamin och hyperaktivitet men att det kan föreligga en association med 

ouppmärksamhet. 

 

Resultatet i denna undersökning påvisade inte någon association mellan en 

stillasittande livsstil och graden av symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet 

när analys skedde av det totala urvalet, kvinna och man. Detta resultat går emot 

studieresultatet av Wu, Ohinmaa & Veugelers (2016) som indikerade på att 

förekomsten av ADHD var lägre hos barn som hade bra kostvanor, högre nivåer av 

fysisk aktivitet och en mindre stillasittande livsstil (Wu et al., 2016). I denna 

undersökning var det totala urvalet i genomsnitt stillasittande 315.41 minuter per dag, 

varav kvinnor 287.65 stillasittande minuter per dag och män 339 stillasittande minuter 

per dag. Idag råder det en kunskapsbrist kring dos-respons och effektstorlek av en 

stillasittande livsstil samt dess samband med psykisk ohälsa vilket bidrar till 

svårigheter att analysera resultatet (Folkhälsomyndigheten, 2012). Emellertid är en av 

de två viktigaste förutsättningarna för god hälsa för vuxna individer med ADHD 

relaterad till minskad risk för sjukdom som är kopplade till ADHD. Det finns studier 



 

 16 

som tyder på att en stillasittande livsstil och låga nivåer av fysisk aktivitet är 

associerade med akut koronart syndrom och ökad dödlighet (Burazeri, Goda & Kark, 

2008; Dorhn, Sjöström, Kwak, Olja & Hagströmer, 2018). Vidare visar Ahamadi- 

Abhari et al. (2017) att varje extra stillasittande timme som spenderas i veckan ökar 

risken för hjärtsjukdom. Då vuxna individer med ADHD har en ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar är det av stor betydelse att minska riskfaktorerna som kan leda till 

sjukdom och uppmuntra till en hälsofrämjande livsstil. Enligt den biomedicinska 

modellen skall individer ges förutsättningar för att kunna välja en livsstil som främjar 

hälsa (Chin, Monroe & Fiscella, 2000). Med denna utgångspunkt kan det vara 

betydelsefullt att kartlägga den individuella aktivitetsnivån för att kunna erbjuda 

individer med ADHD adekvat information om hälsofrämjande interventioner genom 

exempelvis fysisk aktivitet på recept (FaR), genom denna behandlingsåtgärd följs 

också det folkhälsopolitiska målområde sex: Att främja fysisk aktivitet (Wu et al., 

2016; Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Det förekommer underlag som talar för en sammankoppling mellan ADHD 

symtomen ouppmärksamhet och hyperaktivitet, somatiska sjukdomar och psykiska 

sjukdomar. Den biomedicinska modellen förutsätter att individer kan välja en livsstil 

som främjar deras hälsa, således riktas uppmärksamhet till att träna en individ med en 

funktionsnedsättning i normaliserade riktning så att denna individ uppnår “god hälsa” 

(Chin, Monroe & Fiscella, 2000; Kjellman & Tideman, 2010). Detta resonemang blir 

problematiskt när diskussion sker om det föreligger en ärftlighet bakom nivån av 

dopamin och noradrenalin hos individer med ADHD jämfört med individer utan 

ADHD. Vidare kan det finnas skyddsfaktorer i ett barns uppväxt som möjliggör en 

god livsstil, exempelvis insiktsfulla föräldrar, stort och förstående socialt nätverk, bra 

skolmiljö. Om dessa skyddsfaktorer inte finns ökar risken för sämre levnadsvanor, 

livskvalité samt fysisk och psykisk ohälsa vilket individen har med sig in i vuxenlivet, 

då även med ett dubbelt problem- dels ADHD symtom samt konsekvenserna av 

symtomen under barndom och tonårstid (Levander & Rasmussen, 2007). Vidare finns 

det idag få förutsättningar för vuxna individer att ha möjligheten att välja en livsstil 

som reducerar deras ADHD symtom då behandlingsåtgärderna för vuxna är 

outvecklade. Det kan med denna utgångspunkt ifrågasättas om det är möjligt att enligt 

den biomedicinska modellen förutsätta att vuxna individer med ADHD kan välja en 

livsstil som främjar deras hälsa (Eriksson, 2007). 

 

Heilig (2007) skriver att uppgiften för klinisk medicin är att hitta funktionsstörningar 

och “laga dem” tillbaka till dess normala funktion. Detta är korrekt på ett 

övergripande plan men det betyder inte att samma mekanism som orsakat sjukdomen 

måste vara föremål för behandling. Det är inte heller rimligt att kategorisera 

behandlingen i “biologiska” och “psykologiska” termer då det är en självklarhet att 

förändringar i ett beteende och upplevelser alltid motsvaras av processer i hjärnan. En 

“biologisk” kunskap om avvikelser i dopaminsystemet vid ADHD kan både användas 

för att utveckla läkemedelsbehandling, psykologisk terapi samt fysisk aktivitet som 

stärker de exekutiva funktioner för vilka dopaminsignalerna är av betydelse (Heilig, 
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2007). Vidare förekommer det en annan aspekt i valet av behandling och det är 

effektivitet, säkerhet och i viss mån kostnad.  Det är ett enkelt och tidsbesparande 

tillvägagångssätt att tillhandahålla individer med ADHD ett recept samt att individer 

inte behöver vara motiverade i lika stor utsträckning till medverkan i sin behandling 

än vid mer beteendeorienterade behandlingar. Emellertid är detta inte att föredra då 

det inte förekommer tillräckligt med vetenskap kring effekterna av 

centralstimulerande läkemedel. Då ADHD är en diagnos som yttrar sig olika mellan 

individer, kön och ålder är det av betydelse att kunna erbjuda ett flertal olika 

behandlingsåtgärder. I takt med att Folkhälsomyndigheten uppmanar befolkningen till 

ökad fysisk aktivitet genom målområde sex samt att Vuxenpsykiatri Region Skåne år 

2019 skall främja hälsoinriktade insatser för att minska psykisk ohälsa är det högst 

aktuellt att studera vidare hypotesen om att fysisk aktivitet kan reducera samtliga 

tillstånd hos vuxna individer med ADHD (Folkhälsomyndigheten, 2018; Region 

Skåne, 2019). 

Metoddiskussion 

Hesslow (2018) skriver att hypoteser formuleras som ett svar på en möjlig fråga som 

sedan prövas med olika studiedesigner. För att besvara studiens syfte och hypoteser 

valdes det att genomföra en tvärsnittsstudie då denna design är användbar inom det 

medicinska området för att kartlägga sjukdomar och eventuella samband mellan risk 

och konsekvenser (Ejlertsson, 2003). Det anses vara en styrka att använda en 

tvärsnittsstudie då denna design kan utföras relativt skyndsamt och är 

kostnadseffektiv vilket är att föredra inom ramen för ett examensarbete med 

begränsad tidsram och resurser (Ludvigsson, 2015; Setia, 2016). 

 

Vid val av studiedesign förekommer det fyra olika systematiska fel som kan minska 

studiens validitet: Omvänd kausalitet, mätfel, förväxling och selektionsfel (Sjölander, 

2018). Ett eventuellt samband som kan uppvisas i en tvärsnittsdesign uppfyller inte 

kraven på kausalitet då det inte går att avgöra riktningen på sambandet då insamling 

av data sker vid en viss tidpunkt utan någon tidsmässig relation. Detta kan även leda 

till över eller underskattning av det sanna statistiska sambandet, en form utav mätfel 

(informationsbias) som kallas temporal ambiguity (Sjölander, 2018; Setia, 2016; 

Delgado- Rodríguez & Lloca, 2004; Ejlertsson, 2003; Carlson & Morrison, 2009). Då 

resultat inte kan beskriva ett statistiskt samband kan resultatet från denna studie 

istället vara hypotesgenererande, vilket innebär att den kan ge upphov till hypoteser 

som kan prövas med andra studiedesigner som exempelvis kohortstudier eller genom 

exponering som randomiseras. Att denna studie kan ligga till grund för kommande 

forskning lyfts som en styrka (Carlson & Morrison, 2009; Sundström & Lind, 2015; 

Sjölander, 2018; Setia, 2016). 

 

Vidare finns det risk för förväxlingsfaktorer (confounders) som kan ge alternativa 

förklaringar till att det finns en systematisk skillnad mellan de undersökta variablerna 

vilket kan sänka validiteten (Sjölander, 2018). Denna undersökning var en 
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klinikbased undersökning vilket ökar risken för Healthcare access bias, vilket innebär 

att de patienter som är kopplade till en vårdinrättning inte representerar originalfallen 

i samhället då enbart de patienter som är svårt sjuka som tillhör specialistpsykiatrin 

(Delgado- Rodríguez & Llorca, 2004; Setia, 2016). Trots att det föreligger risk att 

deltagarna har alternativa förklaringar till sina svar i studien, exempelvis psykisk 

ohälsa, bedöms ändå dessa individer kunna ge svar på syftet då alla individer som har 

läkemedelsbehandling för sin ADHD diagnos är kopplade till specialistpsykiatrin i 

Sverige. Det hade varit att föredra ett stratifierat urval eller reducera 

förväxlingsfaktorer genom en experimentell undersökning, detta var dock inte rimligt 

inom ramen för detta examensarbete (Sjölander, 2018). 

 

Den fjärde faktorn som kan sänka validiteten i en studie är selektion (selektionsbias), 

vilket innebär att bortfall kan påverka slutsatserna och förvränga det statistiska 

sambandet upp eller ned. Resultatet i denna undersökning baseras på 

sjukdomsincidenten vid en viss tidpunkt. Denna incidens går inte att påverka. 

Emellertid innebär selektionsfel även bortfall av inbjudna deltagare som valde att 

avstå medverkan i studien (partiellt bortfall). Det anses därmed vara en nackdel att det 

inte finns vetskap om antal deltagare som ej valde att delta samt dess anledning. 

 

Vidare är ett mätfel vilken insamlingsmetod som användes. Enligt Sjölander (2018) är 

inte enkäter tillförlitliga då människor eventuellt inte kan eller vill ge helt korrekta 

resultat, således anses register vara en mer tillförlitlig källa. Detta togs i beaktande vid 

val av datainsamlingsmetod. Enkäter valdes för att följa den positiviska tankesättet 

om att samla in data objektivt, vidare ansågs ifyllande av enkäter vara mest etiskt 

försvarbart då det inte var nödvändigt att få tillgång till personuppgifter som ett 

register kräver, vilket innebär att individernas anonymitet och konfidentialitet 

bibehölls. Vidare ansågs långa intervjuer kunna påverka deltagarna negativt då de har 

svårigheter med ouppmärksamhet och koncentration, således var denna 

datainsamlingsmetod etisk försvarbar och lyfts fram som en styrka i denna studie. 

 

Det är av stor betydelse att bedömningsinstrumentet mäter det som skall mätas och 

därmed har hög validitet (Björk, 2012). Frågeformulär ett, bakgrundsvariabler, bestod 

utav kryssfrågor (bortsett från ålder) för att minska förväxlingsfaktorer som kan leda 

till svarsbortfall vilket ökar validiteten (Olsson & Sörensen, 2011; Körner & 

Wahlgren, 2005). Vidare användes IPAQ kort version som har en reliabilitet och 

validitet som är att likställa med subjektiva mätmetoder vilket är en svaghet (Lee, 

Macfarlane, Lam & Stewart, 2011). Det hade varit att föredra objektiva instrument, 

exempelvis accelerometrar, emellertid fanns det inte utrymme för denna kostnad inom 

ramen för ett examensarbete. Vidare hade IPAQ lång version tillhandahållit mer 

detaljerad information om fysisk aktivitet. Dock fanns inte IPAQ lång version att 

tillhandahålla på svenska varvid den uteslöts för att alla deltagare skulle förstå 

materialet till studien vilket lyfts fram som en styrka. Dessutom anses det vara en 

styrka att IPAQ kort version är metodprövad i Sverige och är ett användbart 

instrument för att bedöma den fysiska aktiviteten nationellt och därmed kan tolkas 
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objektivt vilket går i enlighet med ett positivistiskt synsätt (Hagströmer, Wisen, 

Hassman, 2017: Craig et al. 2003; Sundström & Lind, 2015). 

Slutgiltligen använde sig denna studie av skattningsformuläret ASRS som enligt Jo-

Hae, Eun- Hoo & Yoo-Sook (2013) har god validitet och reliabilitet. Dessutom 

används ASRS inom specialistpsykiatrin i Region Skåne för att bedöma patienternas 

ADHD symtom, detta anses stärka validiteten då Hälso- och sjukvården skall arbeta 

efter vetenskaplig och beprövad erfarenhet (SFS 2014:821).  

 

Ett selektionsfel som kan ge bristande validitet inom denna studie är att urvalet är 

baserat på ett bekvämlighetsurval vilket är en nackdel då datorprogrammet SPSS 

statistics 24 beräknar den statistiska felmarginalen på ett obundet slumpmässigt urval 

vilket kan göra att den statistiska beräkningen i denna undersökning inte går att 

generalisera till populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Setia, 2016). 

Emellertid skriver Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) att urvalets 

representativitet även beror på hur väl urvalsramen överensstämmer med 

populationen som identifieras. Denna studie är en klinikbaserad undersökning på en 

psykiatrisk specialistmottagning vilket är en styrka då urvalet med säkerhet 

representerar målpopulationen och risken för selektionsfel anses låg (Björk, 2012). 

Vidare skriver Kristensson (2014) att det är av betydelse att forskaren har kännedom 

om viktiga variabler hos populationen innan rekrytering sker för att kunna samla in 

lämplig data och därmed öka risken att kunna generalisera resultatet. Ansvarig för 

studien arbetar på vald mottagning med diagnosen ADHD och har kunskap om denna 

patientkategori vilket anses vara en styrka vid val av datainsamlingsmetod. 

 

Trots att det förekommer ett flertal nackdelar med ett bekvämlighetsurval valdes 

denna metod då det är ett enkelt och tidsbesparande sätt att rekrytera deltagare samt 

att individer med ADHD är lättillgängliga i den valda kliniska miljön (Kristensson, 

2014). Det hade varit att föredra rekrytering av deltagare från ett flertal psykiatriska 

specialistmottagningar för att minska risken för skevhet, öka urvalsstorleken och 

därmed minska risken för slumpmässiga fel (Kristensson, 2014; Sjölander, 2018). 

Enligt Sjölander (2018) skall en studie bestå av minst 30 stycken deltagare. Vid ett 

lågt antal deltagare, som i denna studie, är det av vikt att presentera konfidensintervall 

jämte skattning och p-värde för att stärka reliabilitet samt för att på ett objektivt 

tillvägagångssätt ge läsaren en möjlighet att bedöma resultatet i datamaterial. Vidare 

menar Polit & Beck (2010) att det krävs en detaljerad redovisning kring deltagare, 

tidsram, datainsamling med mera för att kunna generalisera studieresultatet till 

målpopulationen. Under avsnitt Metod och Resultat förekommer det detaljerad 

information om tillvägagångssätt och resultat vilket även följer det positivistiska 

synsättet och lyfts fram som styrka i detta examensarbete (Sundström & Lind, 2015). 
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Konklusion 
Resultatet från denna studie har påvisat att det kan föreligga en association mellan 

nivån av måttlig fysisk aktivitet och lägre grad av ouppmärksamhet hos deltagarna. 

Vidare förekom det en association mellan nivån av låg fysisk aktivitet och högre grad 

av ouppmärksamhet hos kvinnor. Resultatet indikerar även på att det inte förekommer 

någon association mellan nivån av fysisk aktivitet och graden av symtom på 

hyperaktivitet. Då detta var en tvärsnittsdesign kan ett kausalt samband inte påvisas, 

således kan denna studie istället anses ha lyft kunskapsbristen kring fysisk aktivitet 

och ADHD och kan användas som ett underlag för kommande forskning. Med den 

rådande kunskapsbristen kring orsaken bakom ADHD samt dess 

behandlingsstrategier hos vuxna individer är det av stor betydelse att studera 

hypotesen om att fysisk aktivitet kan vara associerad med graden av symtom på 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet närmare. Till kommande studier rekommenderas 

det att studera hypotesen med andra objektiva studiedesigner som exempelvis 

randomiserade kontrollerade studier, en annan urvalsmetod från ett flertal kliniker i 

Sverige samt användning av objektiva mätmetoder som exempelvis accelerometer. 

Genom fler studier inom ämnesområdet kan kunskapen om verkligheten öka vilket 

kan leda till att nya vetenskapligt beprövade behandlingsåtgärder kan implementeras 

inom Hälso-och sjukvården. Att öka kunskapen och förbättra behandlingsalternativen 

kan även leda till att vuxna individer med ADHD får ökade förutsättningar till att 

välja en bättre livsstil, levnadsvanor och minska risken för komplikationer som 

diagnosen medför. Detta leder både till minskat lidande för varje enskild individ samt 

lägre samhälleliga kostnader. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagare 

 

Informationsbrev till deltagare 

 

 

Förfrågan om ni vill vara med i en studie om fysisk aktivitet och ADHD. 
 

Bakgrund och syfte 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som drabbar ungefär tre till fyra procent av den vuxna 

befolkningen. Orsaken bakom ADHD är ännu okänd, forskning tyder på att det är en 

brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan som ger symtom som exempelvis 

hyperaktivitet och ouppmärksamhet. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter 

på dopaminfrisättning som är av betydelse vid ADHD. Redan vid lågintensiv fysisk 

aktivitet kan koncentrationsförmågan öka och vid långvarig fysisk aktivitet förbättras 

minnet samt förmågan att kunna planera och koordinera uppgifter. Ett flertal studier 

på barn med ADHD indikerar att fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på beteende, 

kognitiv funktion, hyperaktivitet och ouppmärksamhet. Trots detta finns det idag få 

studier gjorda på vuxna individer med ADHD. Denna uppsats syftar till att undersöka 

sambandet mellan graden av fysisk aktivitet och graden av symtomen hyperaktivitet 

och ouppmärksamhet hos vuxna individer (18–65 år) med en ADHD diagnos 

Förfrågan om deltagande 

Denna studie genomförs som en del utav Magisterexamen i Hälsa och livsstil 15 hp, 

Akademin för Hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Ansvarig för studien är 

sjuksköterska och arbetar med patienter med ADHD på en allmänpsykiatrisk 

mottagning i Malmö, det är genom detta arbete kontaktuppgifter till er behandlare har 

inhämtats. Ni har blivit tillfrågad att delta i studien då ni har en ADHD diagnos. 

Hur går studien till? 

Innan medverkan i studien ombeds ni att läsa detta informationsblad till deltagare, 

tänka igenom om ni önskar medverka i studien för att sedan fylla i samtyckesblankett 
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och lägga den i ett utav de två kuverten som medföljer. Er medverkan i studien 

innebär att ni fyller i tre enkäter, det tar cirka 10 minuter att fylla i samtliga enkäter. 

Enkät ett, bakgrundsinformation, innehåller tre frågor; Kön, ålder och 

läkemedelsbehandling av ADHD. Vidare ombeds ni att fylla i en personlig egenvald 

fyrsiffrig kod som ni kan uppge om ni önskar avbryta medverkan i studien. Enkät två, 

Adult self report scale (ASRS), är ett självskattningsformulär på 18 frågor som mäter 

nivån av era symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet de senaste sju dagarna. 

Enkät tre, International physical activity questionnaire (IPAQ) kortversion, är ett 

självskattningsformulär som består utav fyra frågor som mäter nivån av er fysiska 

aktivitet de senaste sju dagarna. När enkäterna är ifyllda lägger ni enkäterna i det 

andra kuvertet som medföljer och försluter det. Kuverten kommer sedan att samlas in 

av er behandlare som vidarebefordrar materialet till ansvarig för studien för 

sammanställning och analys av resultat. 

Vilka är riskerna? 

Riskerna med att delta i studien bedöms vara låga. Potentiellt skulle risken vara 

relaterad till eventuella ADHD symtom, vilket kan innefatta 

koncentrationssvårigheter och svårigheter att fokusera i samband med ifyllande av 

enkäterna. Om ni upplever obehag eller har frågor i samband med deltagande i 

studien kontaktar ni er behandlare alternativt ansvarig för studien. 

Finns det några fördelar? 

Fördelen med att delta är att studien kan öka kunskapen kring sambandet mellan 

graden av fysisk aktivitet och symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos 

vuxna individer med en ADHD diagnos. 

Hantering av data och sekretess 

Denna studie har erhållit godkännande från etiknämnden vid Högskolan i Halmstad 

och Verksamhetschef för psykiatri Region Skåne. Medverkan i studien innebär att 

svaret behandlas konfidentiellt och att deltagandet är anonymt. Detta innebär att ingen 

enskild individ kan identifieras. Analys och resultatredovisning kommer att ske på 

gruppnivå vilket innebär att inga individuella svar redovisas. Enkät ett kommer att 

vara kodad med er egenvalda fyrsiffriga kod som enbart ni har kännedom om, denna 

kod används för att kunna identifiera er enkät om ni inte längre önskar delta i studien. 

Enkäterna kommer att förvaras inlåsta så att ingen obehörig kan ta del av materialet. 

Vidare kommer alla enkäter att förstöras när resultatet är sammanställt digitalt i 

datorprogrammet SPSS statistics 24 och examensarbetet är godkänt av examinator vid 

Högskolan i Halmstad. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Vid intresse har ni möjlighet att ta del av resultatet genom publicering av 

examensarbete på databasen Diva, Högskolan i Halmstad eller att kontakta ansvarig 

för studien.   
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Försäkring och ersättning 

Studiedeltagarna har ingen rättighet att få ersättning. 

Frivillighet 

Deltagande i studien är frivilligt och ni kan avbryta er medverkan utan att ange orsak 

till ansvarig av studien innan den 3/5–2019 genom att uppge er personliga kod, er 

enkät kommer då att raderas. Efter detta datum kommer studien skickas in för 

bedömning vid Högskolan i Halmstad varvid studien blir en allmän handling. Om ni 

väljer att avstå eller avbryta medverkan i studien påverkar det inte ert bemötande eller 

vård på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. Ni har möjlighet att 

ställa frågor om undersökningen genom att kontakta ansvarig student och handledare 

för studien. 

Ansvariga 

Emma Nilsson  

Student Magisterprogrammet Hälsa och livsstil 60 hp 

Mejl: Emmnil17@student.hh.se 

Akademin för Hälsa och välfärd 

Högskolan i Halmstad 

Peter Karlsson 

Fil.dr i Psykologi 

Handledare 

Mejl: Peter.Karlsson@hh.se 

Akademin för Hälsa och välfärd 

Högskolan i Halmstad 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

Samtyckesblankett 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och fått ställa eventuella frågor kring studie om 

fysisk aktivitet och ADHD som en del utav examensarbete i Hälsa och livsstil 15 hp 

vid Akademin för Hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Jag är införstådd med att 

mina uppgifter hanteras som texten beskriver och att jag kan avbryta medverkan 

innan den 3/5–2019 utan att ange orsak eller att det får konsekvenser för min vård på 

Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. 

Härmed godkänner jag medverkan i studien och att mina personuppgifter behandlas 

som texten förklarar. 

___________________________ 

Ort och datum 

______________________________ 

Namnunderskrift 
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Bilaga 3. Informationsbrev till verksamhetschef och personal 

på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning. 

 

Informationsbrev till verksamhetschef och personal på 

Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. 

 

Förfrågan om ni vill vara med i en studie om fysisk aktivitet och ADHD 

Bakgrund och syfte 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som drabbar ungefär tre till fyra procent av den vuxna 

befolkningen. Symtomen yttrar sig framförallt som hyperaktivitet, 

koncentrationssvårigheter och impulsivitet. Orsaken bakom ADHD är ännu okänd. 

Studier indikerar på att det är en kombination av genetisk och organisk störning som 

ger en obalans i de dopaminerga och noradrenerga systemen i hjärnan. Studier tyder 

på att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på hjärnans exekutiva funktioner, 

hjärnstrukturer och neurotransmittorerna dopamin och noradrenalin som är av 

betydelse för uppkomsten av ADHD. Redan vid lågintensiv fysisk aktivitet frisätts 

dopamin i olika delar av hjärna vilket kan öka koncentrationsförmågan och 

vakenheten. Vidare kan långvarig fysisk aktivitet bibehålla de exekutiva funktionerna. 

Ett flertal studier på barn med ADHD diagnos indikerar att fysisk aktivitet kan ha en 

positiv effekt på beteende, kognitiv funktion samt symtomen hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet. Trots detta finns det idag få studier gjorda på vuxna individer med 

ADHD.  Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan graden av fysisk 

aktivitet och graden av symtomen hyperaktivitet och uppmärksamhet hos vuxna 

individer (18-65 år) med en ADHD diagnos. 
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Förfrågan om deltagande 

Studien genomförs som en del utav Magisterexamen i Hälsa och livsstil 15 hp, 

Akademin för Hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Undersökningen är en 

tvärsnittsstudie då syftet är att undersöka sambandet mellan graden av självskattad 

fysisk aktivitet och nivån av ADHD symtomen hyperaktivitet och ouppmärksamhet 

hos populationen som är representerad av studie provet vid en viss tidpunkt. Vidare 

grundar sig studien på en kvantitativ forskningsdesign då undersökningsmaterialet 

kommer att bedömas med siffror och resultatet kommer att sammanställas kvantitativt 

i datorprogrammet SPSS statistics 24. 

Datainsamling 

Samtlig personal på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö, kontaktas 

via mejl för förfrågan om att medverka i studien. Studien har erhållit godkännande 

från den lokala etiknämnden vid Högskolan i Halmstad samt av Verksamhetschef för 

psykiatri, Region Skåne. Studiens inklusionskriterier innefattar att vara diagnostiserad 

med ADHD samt att vara mellan 18–65 år. Om ni har en patient som uppfyller 

studiens inklusionskriterier ombeds ni att lämna över material om studien. Materialet 

innefattar: Två kuvert, Informationsbrev till deltagare, samtyckesblankett, 

frågeformulär om bakgrundsvariabler, International physical activity questionnaire 

(IPAQ) kortversion och Adult self report scale (ASRS). När patienten har erhållit 

material uppmanas ni att ge patienten betänketid. Patienten måste lämna skriftligt 

samtycke placerat i ett kuvert innan patienten kan besvara enkäterna. Om patienten 

samtycker till att delta i studien kommer det att ta cirka 10 minuter att besvara 

enkäterna. När enkäterna är besvarade läggs de i kuvert två som försluts av 

deltagaren. Kuverten skall sedan läggas i en postlåda märkt “Studie av Emma 

Nilsson” och önskar ni mer material kommer det att finnas tillgängligt i en postlåda 

märkt “ Material till studie av Emma Nilsson”. Båda postlådorna kommer att finnas i 

postrummet på Fosievägens allmänpsykiatriska mottagning, Malmö. Studien kommer 

att pågå vecka 15–17. 

Frivillighet 

Deltagandet är konfidentiellt och anonymt vilket innebär att patienterna som väljer att 

delta i studien inte kan identifieras. Deltagarna i studien kommer att få fylla i en 

personlig fyrsiffrig kod som används om de önskar avbryta medverkan i studien, detta 

skall göras innan den 3/5-2019, efter detta datum kommer examensarbete lämnas in 

för bedömning och studien blir en allmän handling. Ert deltagande som personal är 

frivilligt. Önskar ni inte deltaga i studien ombeds ni att kontakta ansvarig för studien 

innan vecka 14. Efter utsatt datum kommer samtlig personal erhålla material till 

studien. Har ni frågor kring undersökningen är ni välkomna att kontakta ansvariga för 

studien. 
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Ansvariga 

Emma Nilsson 

Student Magisterprogrammet Hälsa och livsstil 60 hp 

Mejl: Emmnil17@student.hh.se 

Akademin för Hälsa och välfärd 

Högskola i Halmstad 

Peter Karlsson 

Fil. dr. i psykologi 

Handledare 

Mejl: Peter.Karlsson@hh.se 

Akademin för Hälsa och välfärd 

Högskolan i Halmstad 
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Bilaga 4. Resursintyg 
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Bilaga 5. Bakgrundsinformation 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan graden av fysisk aktivitet och nivån av 

hyperaktivitet och ouppmärksamhet hos vuxna individer (18–65 år) med en ADHD diagnos. 

För att försäkra att ni uppfyller studiens inklusionskriterier ombeds ni att fylla i detta 

frågeformulär. I fråga ett ombeds ni att fylla i en personlig fyrsiffrig kod. Det är av betydelse 

att ni kommer ihåg denna kod för att kunna identifiera er enkät om ni önskar att avbryta er 

medverkan i studien. Vid frågor var god kontakta vårdpersonal alternativt ansvarig för 

studien. 

1. Personlig kod (fyra siffror) ______________ 

2. Ålder? _______________ 

3. Kön? 

☐ Kvinna 

☐ Man 

4a. Läkemedelsbehandling? 

☐ Ja 

☐ Nej 

4b. Om ni svarat ja på fråga 4a, vilket läkemedel intar ni? 

☐ Kapsel Ritalin (Långtidsverkande) 

☐ Tablett Ritalin (Korttidsverkande) 

☐ Concerta (Långtidsverkande) 

☐ Metylfenidat (Långtidsverkande) 

☐ Kapsel Medikinet (Långtidsverkande) 

☐ Tablett Medikinet (Korttidsverkande) 

☐ Elvanse (Långtidsverkande) 

☐ Attentin (Korttidsverkande) 

☐ Strattera (Långtidsverkande) 

☐ Annat 
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Bilaga 6. IPAQ 

AKTIVITETSVANOR 

 

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 

fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 

dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 

aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 

som planerad träning. 

 

1. Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 

aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, löpning 

eller cykling i högre tempo? 

______ dagar 

☐ Ingen sådan aktivitet. Hoppa över fråga 1b 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

ansträngande fysisk aktivitet? 

______ minuter 

☐ Vet ej 

2. Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter 

som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 

annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

______ dagar 
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☐Ingen sådan aktivitet. Hoppa över fråga 2b 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 

ansträngande aktivitet? 

______ timmar 

______ minuter 

☐ Vet ej 

3. Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 

promenader på arbetet, under transporter och under fritiden. 

3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 minuter i 

sträck? 

______ dagar 

☐ Inga promenader. Hoppa över fråga 3b 

3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

______ timmar 

______ minuter 

☐ Vet ej 

4. Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de senaste 7 dagarna, i 

samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid 

skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan. 

Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan dag? 

______ timmar per dag 

______ minuter per dag 

☐ Vet ej 
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Bilaga 7. ASRS 
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Bilaga 8. Tabell över normalfördelning 

 

Tabell 1. Uträkning av normalfördelning av samtliga variabler 

 Z-score Skewness Kurtosis Shapio-Wilks 

Variabler    

    

Ålder 

kön   

Ouppmärksamhet      

Hyperaktivitet  

Låg aktivitet 

Måttlig aktivitet 

Hög aktivitet 
Total aktivitet 

Stillasittande aktivitet 

 

7,802 

0,505 

5,210 

6,799 

1254,202 

224,545 

2799,857 
3079,451 

236,814 

0,456          0,859 

0,170          2,087 

0,436          0,389 

0,814          1,348 

1,981          3,503 

2,597          6,894 

2,663          8,947 
1,481          2,109 

0,588         -0,143 

0,056 

0,000 

0,558 

0,108 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,031 
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