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"Det är svårt men inte 
omöjligt” 

- en enkätundersökning om känslor och NPF
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Sammanfattning 
Resultaten av denna enkät bekräftar flera saker som vi på Attention har sett under 

många år, till exempel att de känslor som personer med NPF har det svårast med är 

stress, trötthet och ångest, men svaranden har också uppgett att de kämpar med 

känslor som hoppfullhet och glädje, och var fjärde person tycker att det är svårt att 

hantera entusiasm.  

Det som personerna  som besvarat enkäten upplever som mest utmanande är att 

förhålla sig till intensiteten i känslorna (både att själva inte styras av känslan men 

också att lyckas uttrycka den på ett sätt som de känner sig nöjda med) samt att 

lyckas kommunicera känslorna på ett sätt som gör att de upplever sig förstådda av 

personer runt om dem. Vid starka känslor uppger hälften av de svarande att de 

skäms över hur de känns och börjar tycka illa om sig själva för att de känner som 

de gör.  

Det som upplevs som svårast i relation till andra enligt de svarande att hantera 

konflikter och att fortsätta kommunicera trots starka känslor. Över 60% av de som 

svarat på enkäten uppger att det är utmanande för dem att be om hjälp och över 

50% uppger detsamma om att göra sig förstådda och uppleva sig lyssnade på när de 

delar vad de känner. Resultaten visar att det är dubbelt så vanligt för personer med 

NPF att tycka att det är utmanande sätta gränser som att kompromissa.  

�3

“Alla starka känslor är inte dåliga. 

Visa är överväldigande bra. Och mår man 

tillräckligt dåligt, är alla känslor bättre än tomheten. Jag 

försöker låta mina känslor ta plats utan att förneka deras rätt att 

vara. Utan att bedöma om de är rätt eller fel. Om de börjar ta mig 

någonstans jag inte vill gå, tar jag en paus eller går ifrån. Det 

viktigaste är att inte bli inlåst i en situation där jag kan varken 

agera eller hantera känslorna själv. Då kan det gå 

väldigt snett väldigt fort.”



Bakgrund 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, autismspektrumtillstånd (AST), 

Tourettes syndrom och språkstörning. Organisationen har cirka 14 000 

medlemmar och arbetar såväl nationellt genom sitt intressepolitiska arbete inom 

de områden som berör personer med NPF samt genom fokuserade satsningar inom 

specifika områden genom projekt, som lokalt medlemsarbete genom förbundets 

dryga 60 lokalföreningar runt om i landet. En av dessa är Attention Stockholm som 

ansvarar för denna rapport. 

Attention Stockholm 

Attention Stockholm är en av Riksförbundet Attentions lokalföreningar och har 

1549 medlemmar . Inom föreningen bedrivs verksamhet för barn, unga och vuxna 

med flera träffar i veckan. Genom föreningens verksamhet identifierades ett antal 

behov som låg till grund till en ansökan till Arvsfonden. Projektet Stöd i vardagen 

startade i mars 2018 och pågår under tre år i Attention Stockholm. Syftet med 

projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för 

personer med NPF.  

NPF 

NPF är tillstånd som handlar om att hjärnan inom vissa områden fungerar 

annorlunda än för de flesta andra människor. Att hjärnan fungerar på detta sätt är 

något som består under hela livet, och för att en diagnos ska sättas så ska detta 

också resultera i stora svårigheter i personens vardag.  

Områden där NPF ofta tar sig uttryck är aktivitetsreglering, impulskontroll, 

koncentration, perception (hur vi uppfattar vår omgivning genom sinnesintryck, 

såsom hörsel, syn, lukt, känsel), socialt samspel, minne och exekutiva funktioner 

(de funktioner som vi använder för att styra vårt beteende, såsom att aktivera oss, 

reglera vår uppmärksamhet eller att stoppa oss från att agera på en impuls). Ett 

sätt att beskriva det är att personer med NPF är mycket mer eller mycket mindre 

än normen i samhället inom dessa områden. 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Att fungera annorlunda än normen behöver inte innebära något negativt, och det 

finns många som också beskriver positiva sidor av detta. Men eftersom det ofta 

resulterar i så pass omfattande lidande för personen kan det vara meningsfullt att 

prata om det som en funktionsnedsättning.  

Vissa föredrar att istället kalla det för en funktionsvariation eller ett funktionssätt. 

Att detta sätt att fungera leder till svårigheter beror i väldigt stor omfattning på 

hur samhället fungerar och hur dess normer ser ut, men det omfattar ofta också 

aspekter som kan upplevas sänka ens livskvalitet oavsett vilka anpassningar som 

görs i omgivningen. 

NPF och känslor 

Just känslor är något som är utmanande för många med NPF, vilket är något vi ofta 

hör berättelser kring inom Attention. Det kan handla om en upplevelse av att 

känslor kommer med sådan intensitet hastighet att de är svåra att hantera eller 

reglera, att de kan skifta så snabbt att det är svårt att hänga med, eller att de tvärt 

om är ihållande och svåra att bryta. Många beskriver att känslor är något abstrakt 

och begripligt och att det kan vara svårt att veta vad en ska svara på frågan “hur 

mår du?”. 

I tidigare beskrivningar av NPF-problematik så har svårigheterna kring att hantera 

känslor funnits med som diagnoskriterium eftersom det setts som en central del av 

det som utgör funktionsnedsättningen. Ett perspektiv på detta är att personer med 

NPF ofta behöver stödja sina exekutiva funktioner, det vill säga de funktioner som 

gör att vi kan styra över vårt beteende. Inom dessa funktioner finns också 

förmågan till att reglera sitt emotionella tillstånd med, men även att kunna hejda 

sig från att göra något, eller att komma igång med något.  

Än idag finns det förespråkare för att denna aspekt återigen borde omfattas som 

diagnoskriterium för exempelvis ADHD, som menar att den emotionella aspekten 

kanske är den allra mest funktionsnedsättande för många med denna diagnos. Utan 

att ta ställning för eller emot detta förslag kan vi konstatera att det är en del som i 

stor omfattning påverkar livet och livskvaliteten för många med NPF, och samtidigt 

en del som ofta inte finns i fokus i den vård och det stöd som finns för personer med 

NPF. 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Genomförande 

Denna enkätundersökning genomfördes i december 2018 som webbenkät och vände 

sig till personer över 15 år med NPF. Syftet med undersökningen var både att skapa 

en bättre bild av hur det är för personer med NPF att förhålla sig till sina känslor i 

vardagen, samt att samla in exempel på strategier för vad som varit till nytta för att 

underlätta detta. Enkäten besvarades av 600 personer där majoriteten var 31-50 

år gamla och hade en ADHD-diagnos.  

Ålder 

Diagnos 

Av de som svarat på enkäten hade 78 % ADHD, 40% autism/AST, 2% Tourettes 

syndrom och 2 % språkstörning. Över 20 % hade fler än en diagnos. 11% uppgav att 

de hade andra diagnoser (angivna i fritext) som inkluderade dyslexi, generaliserat 

ångestsyndrom, emotionellt instabil personlighetssyndrom, posttraumatiskt 

stressyndrom, OCD, bipolär sjukdom, depression och dyskalkyli.  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Resultat 
Känslor 
Enkätens resultat visar att de känslor som personer med NPF har det svårast med 

är stress, trötthet och ångest, samt att dessa är tre av de vanligaste känslor som 

personer med NPF känner. Men personer som deltagit i enkäten har också uppgett 

att de kämpar med känslor som hoppfullhet och glädje, och var fjärde person tycker 

att det är svårt att hantera entusiasm.  

Samtliga alternativ för följande två frågorna var: 

Vilka känslor är vanliga för dig att känna?  
(5 mest valda samt 5 minst valda)  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Stressad

Ångestfylld

Trött

Orolig

Arg

...

Hoppfull

Glad

Tacksam

Nöjd

Nyfiken

-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

•Lugn 
•Arg 
•Skamsen 
•Kärleksfull 
•Ledsen 
•Rädd 
•Stressad 
•Ångestfylld

• Rastlös 
• Hoppfull 
• Osäker 
• Nöjd 
• Förvirrad 
• Tacksam 
• Besviken 
• Trött

• Nyfiken 
• Uppgiven 
• Glad 
• Tom 
• Orolig 
• Frustrerad 
• Vet ej



Är det några av dessa känslor som du kämpar med? 
(5 mest valda samt 5 minst valda) 

 

Hur är det för dig att hantera... (0= mycket enkelt, 10= mycket svårt)  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Stressad

Trött

Rastlös
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Frustrerad

...

Tacksam

Rädd
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Hoppfull

Nöjd
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...stress?

...ångest?

...trötthet?

...skam?

...uppgivenhet?

...osäkerhet?

...ilska?

...ensamhet?

...entusiasm?

0 2 4 6 8 10



Det fanns också ett fritextalternativ där svaranden hade möjlighet att ange egna 

ord som de tycker bra beskriver känslor utöver orden angivna som svarsalternativ. 

Exempel på sådana ord är: 
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ångeststel

hyperfokuslugn

översvämmad

stissig

känsloförvirrad

erfarenhetsstolt
stormig

skuldtyngd

maktlös kittelglad

otillräcklighet

kaosig

•Tröttledsen 
•Energiskt förvirrad 
•Perfektionistisk 
•Socialbakis 
•Vacker 
•Lämna mig ifred-trött 
•Studsglad 
•Existensdämpad

•Förälskad 
•Avgrundstrött 
•Drömmig 
•Ont i huden-ensam 
•Jämförstörd 
•Euforisk 
•Katastrofberedd 
•Normseparerad

•Löftesklen 
•Kär 
•Separerad 
•Livsuppgiven 
•Sönderfallande 
•Vilsen 
•Berömresistent 
•Lycklig

skakarg hudlös



Att hantera känslor 

Det som personerna upplever som mest utmanande är att förhålla sig till 

intensiteten i känslorna (både att själva inte styras av känslan men också att 

lyckas uttrycka den på ett sätt som de känner sig nöjda med) samt att lyckas 

kommunicera känslorna på ett sätt som gör att de upplever sig förstådda av 

personer runt om dem. Vid starka känslor uppger hälften av de svarande att de 

skäms över hur de känns och börjar tycka illa om sig själva för att de känner som 

de gör.  
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Rubriker för staplarna i tabellen ovan: 

1. Jag påverkas av hur andra känner

2. Jag uppmärksammar det jag känner

3. När jag känner en känsla förstår jag vilken det är

4. Jag kan sätta ord på vad jag känner till någon annan

5. När jag känner en känsla förstår jag varför jag känner just den känslan

6. När jag känner en stark känsla kan jag stå ut med den

7. När jag känner en känsla kan jag stå emot och inte låta mig styras av den

8. När jag känner en känsla ger jag utlopp för den på ett sätt som jag är nöjd 



När jag känner starka känslor: 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“Jag önskar folk förstår att det kan vara kaos 
när man är både glad, ledsen och arg samtidigt och 

alla känslor vill ut på samma gång”

Rubriker för staplarna i tabellen ovan: 
1. Har jag svårt att tänka på något annat

2. Upplever jag mina känslor som överväldigande

3. Skäms jag för mig själv för att jag känner som jag gör

4. Känner jag mig utom kontroll

5. Börjar jag tycka illa om mig själv

6. Tror jag inte att det finns något jag kan göra för att jag ska må bättre

7. Tror jag att det kommer ta lång tid innan det går över



De svarande upplever i genomsnitt att de styrs mer av sina känslor på ett sätt där 

känslorna ställer till det (6,8 på en skala från 1 (nästan aldrig) till 10 (nästan 

alltid)) än på ett sätt där känslorna hjälper till (5,5 på samma skala). De svarande 

uppger också att de i genomsnitt upplever att andra förstår vad de känner mindre 

än hälften av tiden (4,3 på samma skala).  
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Rubriker för staplarna i tabellen ovan: 
1. Hur mycket upplever du att du styrs av dina känslor på ett sätt där känslorna 

ställer till det?

2. Hur mycket upplever du att du styrs av dina känslor på ett sätt där känslorna 

hjälper till?

3. I vilken mån upplever du att andra förstår vad du känner?



Hur har du gjort för att hantera starka känslor? 
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“Som yngre - många och mycket självdestruktiva handlingar, 

impulsivitet och konflikter.skriva. Nu: gräva i trädgård, musik 

högt, gå fort, prata med andra, komma ihåg att det kommer att 

gå över, låta mig översköljas av känslan utan att handla, 

stanna kvar i den tills den klingar bort.”

“När det gäller viktiga saker kan starka känslor ge 

mig ett ordentligt driv och målmedvetenhet att 

förändra/påverka saker. Men när de känns 

destruktiva drar jag mig undan och försöker inte 

göra något till det känns bättre.” 

“Ingen aning. De är väl bara där? Kan man göra nåt?”

“Ansträngt mig väldigt väldigt mycket :(" 



Känslor i relationer och kommunikation 

Det som upplevs som svårast i relation till andra enligt de svarande att hantera 

konflikter och att fortsätta kommunicera trots starka känslor. Över 60% av de som 

svarat på enkäten uppger att det är utmanande för dem att be om hjälp och över 

50% uppger detsamma om att sig förstådda och uppleva sig lyssnade på när de 

delar vad de känner. Resultaten visar att det är dubbelt så vanligt för personer med 

NPF att tycka att det är utmanande sätta gränser som att kompromissa. 
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Rubriker för staplarna i tabellen ovan: 
1. Att hantera konflikter

2. Att sätta gränser

3. Att avstå från att agera ut dina känslor mot andra

4. Att känna dig nöjd med dina relationer

5. Att hantera separationer

6. Att avstå från att agera ut dina känslor mot dig själv

7. Att förstå andra personer

8. Att kompromissa

9. Att lyssna på andras känslor

10. Hålla vad du lovat



I relation till andra - vilka av följande är utmanande för dig i din vardag? 

Exempel på andra områden som uppgivits som fritextsvar är att i upprätthålla 

kontakt för att bibehålla relationer, att inte köra över sig själv och sina behov till 

förmån för någon annan samt att ta på sig åtaganden i proportion till sin egen ork 

och vilja 
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“Ibland hjälper det om jag föreställer mig att jag 

ska ta hand om mig själv som om jag tog hand om 

och tog strid för någon annan, t.ex. en vän eller ett 

barn. Då blir jag mer ansvarstagande och 

konstruktivt snäll mot mig själv.”

“Olyckligt nog blir det att jag undviker 

kommunikation och relation till andra.”

“Spelar en annan person bland människor, är lite 

opersonlig och håller distansen och undviker obehagliga 

situationer i största möjliga mån."

“Tycker det är svårt att hitta någon strategi. Ibland 

känns det som ett evigt flaxande.”



I kommunikation med andra - vilka av följande är utmanande för 

dig? 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Rubriker för staplarna i tabellen ovan: 

1. Att fortsätta kommunicera trots starka känslor

2. Att ta kritik

3. Att be om hjälp

4. Att be om paus

5. Att göra dig förstådd och uppleva dig lyssnad på när du delar vad du känner

6. Att uttrycka vad som är viktigt för dig

7. Att uttrycka kritik

8. Att be om ursäkt

9. Att uttrycka tacksamhet

“Har inga problem att göra ovan, men mycket svårt 
att göra det på ett sätt som passar mottagaren.”

1
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9

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %



�17

“JAG FÖRSÖKER FÖRKLARA O 

BESKRIVA, MEN DE TROR 

SÄLLAN PÅ MIG. JAG 

FÖRSÖKER GE EXEMPEL PÅ 

HUR DE KÄNNER I OLIKA 

SITUATIONER O BESKRIVER 

ATT DET ÄR SÅ FÖR MIG FAST I 

ANDRA SITUATIONER, MEN DE 

TROR INTE PÅ MIG ÄNDÅ. DET 

ÄR JÄTTESVÅRT FÖR FOLK 

TROR ATT ALLA ÄR SOM DOM.”
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“Svårt, känner mig ganska konstant missförstådd /misstolkad 

(men ger aldrig upp) försöker med empati, uppmärksamhet och 

förståelse för dem på nytt och nytt, men verkar oftast bara 

krånglig :)”

“Jag har inte lyckats. Ord fungerar inte! 

Jag har känt mig missförstod hela livet.” 

“I och med att jag bättre förstår mig själv och mina känslor har 

det blivit lättare att förklara för andra.”

“Förr: pratat i affekt. Nu: försöker att vänta tills 

det värsta gått över och vara rak och tydlig.”

“Börjat med att förstå att de inte förstår vad jag känner, att 

jag måste berätta/visa det.”



Hur har du gjort för att hantera det som du upplever som svårt i 

relationer och kommunikation? 
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“Skrikit, vrålat, slagits. Men också skickat länkar, gett bort 

böcker, visat filmer om adhd, mm. Skickat låtar, skrivit låtar. “

“Ärligt talat har jag inte varit värst bra på det, eller har ens för 

det mesta försökt, förutom när jag känner mig utmattad och 

inte orkar mer, då jag är tvungen att säga det. Jag har 

dessutom svårt för att definiera och formulera vad jag känner. 

När jag känner t.ex. en slags kombination av momentan 

existentiell ångest, besvikelse, missmod, självförakt, trötthet 

och sorg, så känns det banalt att säga något i stil med: "Jag är 

ledsen." De gånger jag känner något mer entydigt och lätt 

igenkännbart, t.ex. sorg, så är mina känslor ändå rätt 

lättbegripliga för andra utifrån de rådande yttre 

omständigheterna.”

“Försöker berätta... Ibland kan jag inte det medan jag är 

mitt uppe i känslan. Då berättar jag istället efteråt, när 

jag blivit lite lugnare och mer samlad.”



Slutord 

Till att börja med; vårt djupaste tack till alla er som tagit er tid att dela med er av 

era tankar och erfarenheter kring hur ni lever med era känslor i vår enkät. Vi har 

läst alla era bidrag, långa som korta, och varje bidrag har gett oss mer kunskap för 

att kunna skapa ett mer meningsfullt material i slutändan som vi hoppas ska 

kunna vara till nytta för många. Trots att känslor är något som vi alla lever med så 

är det något vi inte pratar så mycket om. Just därför är det så viktigt när personer 

väljer att dela med sig av hur det är för dem att flera med sina känslor, särskilt om 

det är på sätt som skiljer sig från normen i samhället. Tack.  

Om du som läst denna rapport möter personer med NPF i ditt arbete, ha med dig 

detta perspektiv i dina möten. Konkret och praktiskt stöd är viktigt, men se hur du 

också kan vara till stöd för personen ur ett emotionellt perspektiv. Ha förståelse 

och hjälp den du möter att härbärgera det som känns övermäktigt, förstå det som 

känns obegripligt och ge uttryck för det som händer, kanske i ord eller annan form. 

Lita på att personen gör så gott denne kan och se hur du kan bidra.  

Om du som läst rapporten själv lever med NPF och tycker detta med känslor kan 

kännas lite svårt, ganska jobbigt eller helt omöjligt, så hoppas vi att denna rapport 

kan påminna om att du inte är ensam om detta. Vi hoppas att de berättelser som 

delas här också kan ge dig hopp om att det kan finnas olika sätt att förhålla sig till 

sitt känsloliv och anpassa sin omgivning för att få livet att bli lite bättre för just dig.  

Känslor kommer alltid finnas med som 

en del av våra liv, vi hoppas att vi kan 

hjälpa varandra hitta sätt att göra det 

lite mindre skitsvårt. Slutligen vill vi 

påminna om att det är okej att känna 

vad det än är du känner.  

Nicole Wolpher och Johan Bysell  

Projektledare Stöd i vardagen 
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I projektet Stöd i vardagen kommer vi att producera material 

där vi samlar inspiration, kunskap och konkreta tips på hur 

andra har gått tillväga. Håll utkik i Attention Stockholms 

kanaler för att få veta mer! 

 
 www.attention-stockholm.se.

“Tänk om förmågan att känna och visa äkta 
känslor kunde vara den finaste och mest eftertraktade 

egenskapen i vår värld. Att "känslomänniska" stod som 

mest efterfrågade egenskap i alla platsannonser istället 

för “stresstålig”." 

Foto: Johnér/Image source

http://www.attention-stockholm.se
http://www.attention-stockholm.se
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