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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom åren har ADHD varit huvudsakligen 

förknippat med barn. Det är först på senare år som ADHD har blivit en erkänd 

funktionsnedsättning även hos vuxna. Uppskattningsvis lever 2,5 % av den vuxna 

befolkningen i Sverige med ADHD.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att som vuxen leva med ADHD 

Metod: Studien var en kvalitativ självbiografistudie. En induktiv ansats har använts och 

analysen utfördes genom en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Analysen gav fyra kategorier och fem underkategorier. Resultatet visade att livet 

med ADHD innebar svårigheter i vardagen, att vara full av känslor samt att omgivningens 

stöd var av betydelse. Vidare visade resultatet att hälsa kunde upplevas trots ADHD. 

Slutsats: Att som vuxen leva med ADHD innebär svårigheter i vardagen sammankopplade 

till de huvudsymtom som funktionsnedsättningen ger. Det innebär vidare känslor av att vara 

annorlunda och missförstådd samt att uppleva svårigheter med pendlande humör. Med stöd 

från omgivningen samt ökad begriplighet och hanterbarhet kan känslan av hälsa och 

välbefinnande öka. Då varje persons upplevelser är individuella är det viktigt att som 

sjuksköterskan se till den personliga livsvärlden för att kunna stärka individens 

hälsoprocesser. 
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BAKGRUND 
 

ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Socialstyrelsen (2014a) benämner 

det som en funktionsnedsättning. Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en 

nedsättning i psykiska, intellektuella eller fysiska funktionsförmågor (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

ADHD yttrar sig på olika sätt. I olika utsträckning yttrar det sig genom 

uppmärksamhetssvårigheter, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. För 

barn visar sig dessa symtom exempelvis genom svårigheter med koncentrationsförmågan, 

bristande uthållighet, att de ofta gör slarvfel, missar detaljer samt att de inte lyssnar på tilltal. 

De kan vara lättdistraherade och ha svårt för att göra klart uppgifter, svårt att sitta still samt ha 

svårt för att umgås med andra. Ibland är det vanligt att barn med ADHD har andra svårigheter 

förutom de ovanstående. Exempelvis dyslexi och andra inlärningssvårigheter samt 

sömnsvårigheter, nedstämdhet och utanförskap (Socialstyrelsen, 2014b). I en studie gjord på 

140 barn i åldrarna 8–11 år med ADHD framkom det att ingen hade bra självförtroende. Av 

de 140 deltagarna hade 55 % varken bra eller dåligt självförtroende och resterande 45 % hade 

dåligt självförtroende. Vidare framkom det i studien att barnen hade svårigheter med sociala 

relationer (Kanniammal, Arullapan, 2018). Ibland kan barn med ADHD utveckla beteenden 

som är trotsiga och utagerande. Närbesläktade tillstånd som autismspektrum eller Tourettes 

syndrom kan förekomma förutom barnets ADHD diagnos (Socialstyrelsen, 2014b). För vuxna 

kan symtombilden vara ytterligare individuell. Det är inte ovanligt att svårigheterna för en 

vuxen med ADHD har förändrats genom åren. Symtomen på överaktivitet kan ha avtagit eller 

blivit mindre påtagliga. Symtombilden kan även ha förändrats genom att personen har hittat 

strategier för att kunna handskas med svårigheterna. För vuxna kan symtomen ge svårigheter i 

exempelvis arbetet. Det kan yttra sig genom fokuseringssvårigheter och att de inte orka lyssna 

aktivt under längre tid samt att de inte blir klar med uppgifter i tid. Även lättirritation, 

impulsiva handlingar samt lätt för att bli uttråkad kan förekomma hos vuxna personer med 

ADHD. Impulsiva handlingar kan innebära att personen har svårigheter med att tänka efter 

före. Precis som för barn med ADHD finns det även för vuxna med ADHD andra svårigheter 

som är vanliga. Det kan vara psykisk ohälsa i form av exempelvis ångest, depression eller 

ätstörningar. De har även en större risk för att hamna i ett missbruk och/eller beroende 

(Socialstyrelsen, 2014a). Detta är beteenden som lätt kan irritera individens omgivning och 

tolkas som att personen är störig eller ligger på latsidan (Socialstyrelsen, 2014a & 

Socialstyrelsen, 2014b).   

 

De olika symtombilder som ADHD visar beror på minskad aktivitet i de delar av hjärnan som 

är inblandade i styrningen av just uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering 

(Socialstyrelsen, 2014a). 

 

ADHD:s framväxt 

Diagnosen ADHD är relativt ny med tanke på hur länge debatten kring 

funktionsnedsättningen har pågått. ADHD etablerade sig som diagnos i Sverige under tidigt 

2000-tal men hade funnits i den amerikanska diagnosmanualen, DSM, sedan 1987 (Carlberg, 

2014). Flertalet olika diagnoser har använts genom åren. År 1987 lanserades DAMP-

diagnosen, Deficits in Attention, Motor control and Perception, i Sverige och ICD-9 

diagnosen Hyperkinetiska syndrom i barndomen. Innan dess användes diagnoser som 

exempelvis MBD, Minimal Brain Damage, senare Minimal Brain Dysfunction. De olika 

diagnoserna är relativt likvärdiga, dock har innebörderna stundtals varit väldigt olika. Det går 

därför inte riktigt att likställa dem. De olika innebörderna har berott bland annat på vilka 
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symtom som bedömts vara mest dominerande, vilka kriterier som ställts samt vad man har 

trott orsaka funktionsnedsättningen. (Carlberg, 2014). 

 

Debatten kring vad som orsakar ADHD och hur det ska behandlas har pågått under mer än 

hundra år. De stora motparterna i debatten har varit psykiatrins naturvetenskapliga perspektiv 

mot psykiatrins humanistiska perspektiv. De förstnämnda menade att orsakerna till 

funktionsnedsättningen var biologiska och berodde på skador eller nedsättningar i hjärnans 

funktion medan det humanistiska perspektivet utgick från psykoterapin och menade att 

orsakerna låg i miljö och uppväxt. Beroende på vilket synsätt som har dominerat har också 

synsättet på ADHD förändrats genom åren (Carlberg, 2014). 

 

Farmakologisk behandling som förespråkats av den biologiska skolan godkändes för 

behandling av hyperaktiva barn 1961 i USA, men fick sitt genombrott i början av 1970-talet. 

Under denna tid dominerade den psykoterapeutiska skolan i Sverige och den farmakologiska 

behandlingen förespråkades inte. År 2002 registrerades det första läkemedlet i Sverige för 

behandling av hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. Läkemedlet var av 

substansen metylfenidat och var riktat mot barn med ADHD. Noteras bör att det var samma 

substans som godkändes i USA 1961 (Carlberg, 2014). Metylfenidat beskrivs mer i avsnittet 

Farmakologisk behandling. 

 

Socialstyrelsen (2014a & 2014b) menar nu att ADHD beror på biologiska skador och att 

ärftlighet spelar en stor roll samt att den miljö som personen växer upp i inte påverkar 

uppkomsten av ADHD men att den kan påverka hur problemen yttrar sig och hur de påverkar 

individen. År 2004, tio år före socialstyrelsens senaste information om ADHD, beskrevs att 

både arv och miljö ligger till grund för uppkomsten av ADHD (Socialstyrelsen, 2004). Detta 

visar den ständiga rörelse diagnosen befinner sig i. Det som dock är väldigt entydigt är att 

ADHD ger konsekvenser och kan vara en belastning i det dagliga livet och att det krävs en 

förståelse kring diagnosen och individen av omgivningen (Socialstyrelsen, 2004; 2014a & 

2014b). 

 

Trots att debatten genom åren har präglats av två starka motparter och synsätt har den 

gemensamma nämnaren varit att den har handlat om barn. Enligt Carlberg (2014) handlade 

debatten endast om barn fram tills 1990-talet. År 2004 tydliggör Socialstyrelsen att det inte 

finns lika mycket kunskap om ADHD hos vuxna som det gör om ADHD hos barn 

(Socialstyrelsen, 2004). Uppskattningsvis räknar man med att 2,5 % av alla vuxna i Sverige 

har ADHD (Habilitering & hälsa, 2016). 

 

Utredning  

En utredning görs endast då en persons symtom leder till allvarliga svårigheter i vardagen, 

exempelvis med att sköta sociala relationer, ekonomi och/eller sitt arbete (Socialstyrelsen, 

2014d). För att diagnostisera ADHD görs en utredning där information samlas in i från 

personen själv samt gärna en anhörig som känt personen sedan tidig ålder. Utredningen söker 

information om de svårigheter personen upplevt i sin barndom samt i sin dagssituation. Sedan 

görs ett ställningstagande till om problematiken är till följd av diagnosen ADHD eller av 

differentialdiagnoser. Vuxna personer som söker utredning för ADHD har ofta en komplex 

problembild. För att utesluta att symtomen är av annan orsak eller differentialdiagnos görs en 

noggrann kartläggning med psykologisk och medicinsk undersökning där ett team av flera 

berörda yrkeskategorier medverkar. Utredningen avslutas med ett skriftligt utlåtande där 

slutsatserna är dokumenterade samt en muntlig återföring av utredningsresultatet. I 

återföringen presenteras resultatet av utredningen och om utredningen ledde fram till en 
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diagnos ska detta förklaras så att personen förstår samt ge underlag för eventuella stödinsatser 

och behandling (Socialstyrelsen, 2014d). 

 

Diagnos  

Det finns totalt 18 diagnoskriterier som har delats in i två grupper, ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet/impulsivitet med 9 kriterier i var grupp (bilaga 1). För att som vuxen och 

ungdom över 17 år få diagnosen ADHD huvudsakligen ouppmärksamhet ska minst 5 av 

diagnoskriterierna vara uppfyllda. Detsamma gäller för ADHD huvudsakligen hyperaktiv-

impulsiv form. En person som uppfyller diagnoskriterierna för båda ovanstående formerna får 

diagnosen ADHD kombinerad form. Vidare ska symtomen ha förelegat sedan före 12 års 

ålder, föreligga i minst två olika områden, exempelvis på arbetet och i hemmet samt inte 

kunna förklaras av någon annan typ av psykisk ohälsa (American Psychiatric Association, 

2014).  

 

Behandling och stöd 

De rådande riktlinjer som är framtagna för behandling av ADHD i vuxen ålder berör bland 

annat farmakologisk, psykopedagogisk och psykologisk behandling samt stödinsatser. Vilket 

val av behandling och vilken kombination ska grunda sig i individens behov av stöd i den 

egna vardagen (Socialstyrelsen, 2014c).  

 

Farmakologisk behandling  

Vid användning av farmakologisk behandling, ska den alltid ses som en del av den totala 

behandlingen av ADHD. Den farmakologiska behandlingen kräver noggrann och regelbunden 

uppföljning av personen där effekt och säkerhet utvärderas (Läkemedelsverket, 2016). För 

behandling av ADHD finns för närvarande fem godkända läkemedelssubstanser i Sverige 

varav tre är centralstimulerande medel, metylfenidat, dexamfetamin samt lisdexamfetamin och 

två är icke centralstimulerande medel, atomexetin samt guangacin. Vilket preparat läkaren 

väljer grundar sig i personens behov av verkningstid och effekt. Metylfenidat ska betraktas 

som förstahandspreparat då det finns mest evidensbaserat stöd för visad positiv effekt. 

Exempel på läkemedelsnamn med metylfenidat som verkningssubstans är Ritalin och 

Concerta (Läkemedelsverket, 2016). De vanligaste biverkningarna vid användandet av Ritalin 

är minskad aptit, sömnlöshet, nervositet, huvudvärk, illamående, muntorrhet, något förhöjt 

blodtryck samt något förhöjd hjärtfrekvens (FASS, 2018).  

 

En studie gjordes i Israel 2016 om effekterna av metylfenidat då 33 personer diagnostiserade 

med ADHD ombads att utföra uppgifter med auditiva instruktioner. De testades både då de 

tagit metylfenidat och inte. För bättre jämförelse fanns det en testgrupp utan ADHD-diagnos. 

Resultatet visade att deltagarnas möjlighet att utföra uppgifter med auditiva instruktioner 

markant förbättrades då de tagit metylfenidat. Faktum är att då testpersonerna med ADHD 

tagit metylfenidat presterade de i det närmaste likvärdigt som personerna utan ADHD (Fostik, 

2017). I en annan studie gjord 2014 framkom det bland annat att metylfenidat inte ger 

varaktiga förändringar på ADHD-symtom inom de exekutiva funktionerna. I studien fanns två 

grupper med personer som hade ADHD, en grupp med och en utan farmakologisk behandling. 

På de tester som utfördes 24 timmar efter att metylfenidat senast intogs presterade de båda 

grupperna i stort sett likvärdigt (Bueno, da Silva, Alves, Louzã & Pompéia, 2017). 

 

Psykopedagogisk behandling 

Psykopedagogik i det här avseendet är att hjälpa den person som diagnostiserats med ADHD 

och närstående att förstå vad det innebär samt vilka svårigheter hen påverkas av i livets olika 

skeden. Vidare ska de specifika svårigheterna just den individen lider av ligga till grund för de 
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råd som ges då psykopedagogik också innebär att ge råd och tips för strategier som kan 

underlätta för personen och/eller lösa praktiska problem. Det är vanligt att den som har 

ADHD önskar samtala med individer i liknande situationer, därför har patient- och 

anhörigutbildning i grupp visat sig vara bra. Utbildning i grupp tillgodoser både behovet av 

fakta om svårigheterna vid ADHD samt behovet av strategier för att övervinna de hinder 

funktionsnedsättningen innebär. Vidare får deltagarna ge varandra stöd och tips genom egna 

erfarenheter. Att leva med en person som har ADHD kan vara krävande då personen 

exempelvis inte gör som förväntat eller till synes verkar strunta i de krav som ställs i 

relationen. Det kan därför hjälpa även de närstående att få medverka i utbildningen. På så vis 

kan de närstående få förklaring på avvikande beteende vilket ger utrymme för förståelse och 

acceptans. Vidare kan de gemensamt införa nya rutiner och strategier i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2014c & 1177 Vårdguiden, 2017). Sjuksköterskan arbetar med 

hälsofrämjande omvårdnad och kan stödja patienten genom att pedagogiskt bedriva 

patientundervisning som en del av den personcentrerade omvårdnaden. Patientundervisning 

syftar till att leda personen mot att själv upptäcka sina resurser och styrkor (Friberg, 2014). 

 

Psykologisk behandling 

Olika former av psykoterapi anpassad för vuxna med ADHD har visat positiva 

behandlingseffekter. Den rekommenderade psykoterapin baseras på beteendeterapeutiska 

principer med innehåll av färdighetsträning, copingstrategier samt psykologstöd. De flesta 

behandlingar är korttidsbehandlingar på mellan 8–16 veckor. Exempel på psykoterapier är 

kognitiv beteende terapi, KBT, dialektisk beteende terapi, DBT och psykodynamisk terapi 

PDT (Socialstyrelsen, 2014c & 1177 Vårdguiden, 2017). 

 

Stödinsatser  

Det finns diverse stödinsatser, beroende på vilka svårigheter de enskilda individerna har. 

Motiverande samtal kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan att använda sig av i stödjande 

syfte för en person med ADHD. Tingström (2014) beskriver att grundtanken med 

motiverande samtal är att stödja personen i att ta tillbaka kontrollen i sitt liv genom hens egna 

attityder och värderingar. Andra stödinsatser som exempelvis hjälpmedel i det dagliga livet 

ansvarar arbetsterapeut för, kommunen kan bistå med hjälp i hemmet, vidare kan det finnas 

stöd att få i skola eller arbetssituationer. I vissa fall och under perioder kan det vara aktuellt 

med stöd i form av ekonomiskt bidrag vilket myndigheter som försäkringskassan eller 

arbetsförmedlingen kan vara behjälpliga med (Socialstyrelsen, 2014c).  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning på området visar att upplevelserna av att leva med ADHD som vuxen var 

mycket individuella. Exempelvis upplevde vissa personer att socialt stöd i form av en 

utomstående person som påminde dem om vad de skulle göra och hjälpte dem igång med en 

specifik uppgift som något positivt medan andra upplevde att motivationen till att utföra en 

uppgift var tvungen att komma från dem själva (Ek & Isaksson, 2013). En intervjustudie gjord 

på collegestudenter i USA visade att deltagarna upplevde en positiv utgång av att ha fått sin 

diagnos, men upplevde även känslor av genans och stigmatisering (Lefler, Sacchetti & Del 

Carlo, 2016). En studie gjord i London på 8 personer som diagnostiserats med ADHD i vuxen 

ålder visade liknande resultat. Där framkom det att diagnostisering skapade en förståelse för 

de egna svårigheterna men även en känsla av oro för stigmatisering. Studien visade även att 

deltagarna i direkt samband med diagnostiseringen hade upplevt en känsla av lättnad och 

upprymdhet men att även känslor som ilska relaterat till att inte bli diagnostiserad tidigare 

fanns (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). I en annan intervjustudie som genomförts i 

Amsterdam framkom det att de flesta kände sig annorlunda. En del upplevde negativa känslor 
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av att vara annorlunda medan andra upplevde positiva känslor. Låg självkänsla och låga 

tankar om vad de klarade av tillsammans med en förväntan att misslyckas tycks ha följt de 

flesta som lever med ADHD. Omgivningen upplevde ofta individen som lat och ovillig vilket 

kunde leda till känslor av att vara missförstådd och avvisad (Schrevel, Dedding, Van Aken & 

Broerse, 2015). Då upplevelserna verkade vara vitt skilda blir det tydligt att ett 

personcentrerat bemötande med individen i fokus blir extra viktigt för en person med ADHD. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vilket beskrivs som en vetenskaplig 

ansats där syftet ligger i att stödja och stärka hälsa genom att ha patienten i fokus (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  Självbiografierna skapar detta patientfokus och de vårdvetenskapliga 

begrepp studien belyser för att avspegla författarnas upplevelser är livsvärld, mening och 

sammanhang samt lidande.  

 

Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att livsvärlden är hur en människa förstår allt i världen 

samt sig själv och hur hon sedan lever i omvärlden. ”Därmed kan livsvärlden förstås som 

världen så som den erfars.” (ibid. s. 128). Då en person vill förstå hur hälsa och 

välbefinnande upplevs av en annan person görs det genom den andres livsvärld. Det är 

nödvändigt att ha livsvärlden som grund för att kunna vårda en annan människa (ibid.). 

Således är det en viktig tillgång för sjuksköterskan att kunna ta del av den livsvärld som en 

person med ADHD lever i. Denna studie har som mål att ge insikt i och tillgång till 

livsvärlden hos de personer som skrivit de självbiografier som ska läsas. Detta genom att 

belysa deras upplevelser. 

 

Mening och sammanhang 

Människan söker mening och sammanhang i sin tillvaro, kanske till och med kräver det för att 

kunna uppleva hälsa. Då en person upplever sitt liv utan mening och sammanhang kan hen få 

svårt att finna motivation till att göra någonting alls. Om hen däremot upplever stor 

meningsfullhet i sin tillvaro kan hen utstå stora påfrestningar utan att förlora kraften att 

fortsätta (Dahlberg & Segesten, 2010). Med en känsla av meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet är det större chans att en person upplever hälsa och välbefinnande, detta 

benämns som en hög grad av KASAM, Känsla av sammanhang (Langius-Eklöf, 2009). En 

person med ADHD kan uppleva att hen inte klarar av de krav som exempelvis samhället 

ställer och kan därför få svårt att uppleva mening och sammanhang vilket kan leda till psykisk 

ohälsa. ADHD är en funktionsnedsättning som kräver strategier för att klara de svårigheter det 

ger. Hen kan på så vis uppleva mening och sammanhang på ett annat vis och bättre klara de 

krav som ställs. 

 

Lidande 

Arman (2012) beskriver lidandet som ett centralt begrepp inom vårdandet och som en 

vägvisare som kan styra vårdandet i rätt riktning. Lidandet beskrivs även kunna delas in i tre 

olika typer; Livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 

2009). Att leva med ett funktionshinder som ADHD kan skapa lidande genom att personen 

kan känna sig exempelvis begränsad, förbisedd och otillräcklig. Bortsett från de svårigheter 

och symtom som ADHD kan medföra kan diagnosen i sig skapa lidande för individen genom 

att hen kan känna sig annorlunda. Arman (2012) beskriver vidare att det som motiverar 
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vårdande är bland annat att lindrande lidande. För att kunna lindra lidande behöver då 

sjuksköterskan ha kunskap om vad lidandet innebär för den enskilde individen, i detta fall en 

vuxen som lever med ADHD.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att som vuxen leva med ADHD kan innebära en problematisk vardag. Problem och hinder 

kan uppkomma genom de symtom som ADHD kan ge, biverkningar av läkemedel men även 

genom känslor som exempelvis utanförskap och stigmatisering. För vuxna personer med 

ADHD finns det även andra tillstånd som är vanligt förekommande som psykisk ohälsa i form 

av ångest, depression eller ätstörningar. Även somatiska tillstånd relaterade till stress är 

vanliga, dessutom löper de löper större risk för att hamna i ett missbruk och/eller beroende. 

Orsakerna till en eventuell kontakt med vården för en vuxen person med ADHD kan vara 

många och de behöver inte vara relaterat till ADHD. I sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

ingår det att bedriva personcentrerad vård. För att göra det behöver sjuksköterskan ta del av 

den enskilde personens livsvärld. Genom livsvärlden kan också tillgång ges till eventuella 

upplevelser av mening och sammanhang samt lidande hos en vuxen person som lever med 

ADHD. Det är relativt nyligen som det har blivit erkänt att ADHD kvarstår i vuxen ålder och 

därmed behövs det mer forskning i området. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att som vuxen leva med ADHD. 

 

 

METOD 
 

Design 

Då studiens syfte var att belysa vuxna personers upplevelser valdes en kvalitativ design. En 

kvalitativ design ansågs vara bäst lämpad då studien inte avsåg att använda statistik, jämföra 

eller kvantifiera utan istället avsåg att försöka skapa förståelse i subjektiva fenomen (Forsberg 

& Wengström, 2013). Studien har haft ett vårdvetenskapligt synsätt med en induktiv ansats. 

En induktiv ansats innebär att forskaren inte utgår från en teori utan erhåller ett neutralt 

förhållningssätt, en förutsättningslöshet tills att data är analyserad och en eventuell teori kan 

formas (Fridlund, 2012). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom självbiografier. Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver 

självbiografier som livsberättelser där olika upplevelser ofta beskrivs på ett detaljerat sätt. Ur 

ett omvårdnadsperspektiv är självbiografier lämpliga då de beskriver upplevelser utifrån bland 

annat hälsa, ohälsa, välbefinnande och lidande (ibid.). För att finna dessa självbiografier 

användes databasen Libris som är en nationell e-katalog över de svenska bibliotekens 

innehåll. Libris ansvaras av det Kungliga biblioteket (Kungliga Biblioteket, u.å.). I Libris 

användes sökord och avgränsningar som ansågs relevanta för studiens syfte (bilaga 2). 
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Urval och urvalsförfarande 

För att lättare finna de självbiografier som uppfyllde studiens syfte fastställdes inklusions- och 

exklusionskriterier. Detta för att utesluta böcker som inte ansågs lämpliga för studien. 

Inklusionskriterierna för böckerna var att de skulle vara självbiografier, på svenska, skrivna 

av personer med diagnostiserad ADHD samt att de skulle vara skrivna av personer över 20 år. 

Åldersgränsen sattes då den gav utrymme för upplevelser från vuxen ålder. De självbiografier 

som föll under exklusionskriteriet var de som var skrivna av författare med viss samsjuklighet 

då de riskerade att ge ett missvisande resultat. Med viss samsjuklighet avser författarna till 

den aktuella studien allt utöver de olika tillstånd som nämnts, som vanliga i kombination med 

ADHD, i bakgrunden. Det vill säga att samsjuklighet i form av ångest, depression, ätstörning, 

missbruk, beroende och dyslexi har inkluderats i studien. Av de tillstånd som nämnts i 

bakgrunden har följande exkluderats; autismspektrumtillstånd samt Tourettes syndrom. Detta 

på grund av att studiens författare ansåg att ett missvisande resultat riskerades.  

 

Datasökningen i Libris gav 37 träffar varav 6 böcker föll inom inklusions- och 

exklusionskriteriernas ramar. Efter ytlig genomläsning uteslöts ytterligare en av böckerna då 

den visade sig ej vara en självbiografi (bilaga 2). För att kvalitetsgranska de utvalda 

självbiografierna användes Segestens mall för källkritik av tryckt text (Segesten, 2017) 

(bilaga 3 & 4). 

 

Analys 

Materialet har först studerats individuellt av båda författarna av studien för att sedan övergå 

till en gemensam analysprocess. Ett manifest perspektiv användes för att analysera innehållet. 

Med ett manifest perspektiv menas att analysen bygger på det uppenbara, textnära innehållet 

som slutligen beskrivs i form av kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vägen 

till kategorier började med att identifiera meningsbärande enheter ur det lästa materialet som 

svarade på studiens syfte. Nästa steg blev att kondensera de meningsbärande enheterna genom 

att göra de mindre och mer lätthanterliga. Vidare bildades koder som var kortfattade, 

beskrivande namn på det kondenserade materialet. Liknande koder bildade underkategorier 

och sedan kategorier (ibid.). Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier och fem 

underkategorier. Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på den kvalitativa analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

”Då kommer 

mina föräldrar 

upp till mig i 

Stockholm och 

hjälper mig att 

sortera upp saker 

så att jag kan 

fungera och 

tänka. Det låter 

kanske patetiskt 

när man ska 

föreställa vuxen, 

men jag behöver 

dem och kommer 

Mina föräldrar 

hjälper mig att 

sortera upp saker 

så att jag kan 

fungera. Jag 

behöver dem.  

Behov av 

anhörighjälp  

Stöd och hjälp 

utifrån  

Omgivningens 

stöd  
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alltid att göra 

det.” (Frisk, 

2017, s. 76). 

”När jag hade fått 

min diagnos fick 

jag se en film där 

de berättade om 

ADHD. Det 

förändrade 

mycket till det 

bättre.” 

(Karpathakis, 

2018, s. 24). 

Diagnostisering 

och information 

gjorde det 

mycket bättre 

Diagnos gav 

ökad förståelse 

Begriplighet och 

hanterbarhet 

Hälsa trots 

ADHD 

 

Författarnas förförståelse 

Före påbörjad datainsamling samt under arbetes gång gjorde studiens författare sig medvetna 

om sina förförståelser genom att diskutera kunskaper, erfarenheter och upplevelser i ämnet. 

Genom detta tydliggjordes förförståelsen så att den kunde sättas åt sidan (Kristensson, 2014). 

Detta gjordes för att minimera risken för ändring och/eller förvrängning av materialet. En av 

författarna har erfarenheter av ADHD kopplat till sin familj. Vidare har båda författarna den 

grundläggande förförståelse som de erhållit via sjuksköterskeutbildningens kurser. 

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Den aktuella studien har följt angivna etiska riktlinjer och forskningsetiska principer som 

finns dokumenterat i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Där 

framgår det bland annat att informerat samtycke samt konfidentialitet- och nyttjandekravet är 

viktiga grunder i vetenskaplig forskning. Eftersom författarna av självbiografierna själva har 

valt att publicera sina historier ansåg studiens författare att de etiska principerna gällande 

informerat samtycke och konfidentialitet var uppfyllda. En grund till antagandet var lagen om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) där det framgår att 

självbiografierna efter publicering är tillgängliga för allmänheten. Författarna till studien har 

tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet endast ska 

användas till studiens ändamål (World Medical Association, 2013).  

 

 

RESULTAT 
 

I resultatet redovisas upplevelserna av att leva med ADHD som vuxen. Ur analysen av 

självbiografierna skapades fyra kategorier och fem underkategorier. En översiktlig 

redovisning av kategorierna visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Indelning av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Svårigheter i vardagen  

Full av känslor  
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Omgivningens stöd 

 

Förståelse utifrån 

Stöd och hjälp utifrån 

Hälsa trots ADHD Begriplighet och hanterbarhet 

Behandling och strategier 

Inte bara nackdelar 

 

Svårigheter i vardagen 

Samtliga personer beskrev att de upplevde svårigheter i sin vardag på grund av sin ADHD. 

Svårigheterna skilde sig åt men grundade sig i liknande orsaker. Flertalet av personerna 

upplevde svårigheter kopplat till impulsiva handlingar och brist på eftertänksamhet. Det 

kunde röra sig om en plötslig utlandsresa, att plötsligt flytta ihop med en okänd person eller 

säga saker som snabbt kunde ångras. 

 

Jag är alldeles för impulsiv och kan många gånger inte riktigt styra över vad jag 

gör och säger. Jag dundrar fram som ett ånglok och kör över folk, sårar dem eller 

får dem att tappa tålamodet. Jag har förstört så mycket utan att mena det. (Frisk, 

2017, s. 45) 

 

Även rastlöshet upplevdes som en svårighet av flertalet av personerna. Rastlösheten 

resulterade i att de kunde ha svårt att vänta på sin tur, sitta stilla och/eller läsa en bok. 

Personerna upplevde att rastlösheten kunde skapa lidande, stress samt ett plockigt, outhärdligt 

beteende. “Jag måste ju göra saker, för att inte få dån damp och bli outhärdig för min 

omgivning.” (Ikonen Nilsson, 2016, s. 18) 

 

Ytterligare en faktor som flertalet av personerna tog upp var koncentrationssvårigheter, som 

exempelvis, glömska, tusen tankar på samma gång, många aktiviteter samtidigt eller glömma 

att äta och dricka. De upplevda konsekvenserna av detta var att det blev extra svårt i stressiga 

och bullriga miljöer eller att de saker som behövdes göras inte blev gjorda vilket i sin tur 

kunde generera i ångest hos vissa.  

 

Samtliga personer upplevde att det har levt med ett missbruk eller beroende av något slag. En 

del av dem kopplade detta till sin ADHD problematik och såg det som orsaken. De beskrev 

hur deras ADHD gjorde det lättare för dem att fastna i missbruksproblematik eller beroende, 

på grund av deras brister i eftertänksamhet eller behov av självmedicinering. 

 

I övrigt upplevde några av personerna att många valmöjligheter samt saker som upplevdes 

som tråkiga kunde skapa svårigheter i deras vardag. Exempelvis kunde det upplevas 

hindrande att vakna upp till en tom kalender med ingenting planerat. Många valmöjligheter 

kunde upplevas som ett kaos där åsikter ändrades flera gånger om dagen. Svårigheter för 

saker som upplevdes tråkiga togs upp specifikt av en person där det lyfts fram hur ointressanta 

uppgifter inte gjordes oavsett hur viktiga de var. Två av personerna upplevde även svårigheter 

med att vara lagom och kände att de påverkades av att allt skulle vara allt eller inget. 

Exempelvis kunde det handla om att sova för mycket eller sova för lite, äta för mycket eller 

äta för lite, att hata eller att älska. Det fanns inget mittemellan.  

 

Full av känslor 

Personerna beskrev livet med ADHD som fullt av känslor. Det gick att urskilja känslor som 

handlade om det egna jaget samt känslor som var relaterade till humöret.  
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Att känna sig annorlunda var en upplevelse som flertalet av personerna beskrev. Att inte 

känna sig normal, en strävan efter att vara som andra eller att uppleva sig ha ett avvikande 

beteende var olika känslor som beskrevs i relation till att känna sig annorlunda. Även känslor 

som utanförskap och ensamhet togs upp. Flertalet av personerna upplevde även en låg 

självkänsla. “ADHD är lite av en självkänslo-dödare, där man helt saknar ett eget värde, 

upplever värdelöshet.” (Ikonen Nilsson, 2016, s. 38). Den låga självkänslan resulterade i 

bland annat känslor av att vara värdelös, sämre än andra samt i vissa fall även en känsla av att 

vara ett vuxet barn. För två av personerna har dessa starka känslor lett till depressioner med 

flertalet tankar och utförande av självmordsförsök. 

 

Samtliga personer beskrev sig själva som känslosamma, att de hade lätt för att ta åt sig, bli 

påverkade av andra och att de överanalyserade saker. Vidare togs skuldkänslor upp av några 

av personerna. Dessa skuldkänslor kunde ha orsakats av egna handlingar som påverkat den 

närmaste omgivningen. De kunde också ha relation till humöret.  

 

Att vara full av känslor kunde även innebära att personerna upplevde sig ha ett pendlande 

humör. Det kunde resultera i plötsliga raseriutbrott som ibland beskrevs som helt obefogade. 

“Jag har alltså blivit så ursinnig att jag skadat mig själv genom att dunka huvudet i 

betongvägg tills jag tuppat av.” (Larsson Wollnik, 2014, s.47). Raseriutbrotten kunde också 

vara psykiskt eller fysiskt skadande för omgivningen eller sig själva. Det pendlande humöret 

kunde även innebära snabba pendlingar mellan gråt och skratt. 

 

Omgivningens stöd 

Samtliga belyste omgivningens stöd som betydelsefull där omgivningen spelade en roll i 

huruvida personerna upplevde välbefinnande eller lidande. Kategorin delades in i två 

underkategorier, då det framkom att omgivningen kunde upplevas betydelsefull på olika sätt. 

Det kunde röra sig om att uppleva förståelse av andra men även ett behov av handfast hjälp.  

 

Förståelse utifrån 

Förståelse från omgivningen visade sig vara en viktig faktor för alla. Det kunde röra sig om 

att känna obehag av att inte vara förstådd, accepterad eller omtyckt. Avsaknad av förståelse 

kunde skapa känslor som rädsla och ångest. De som upplevde förståelse från omgivningen 

upplevde trygghet, lugn samt acceptans. Några beskrev att förståelse från omgivningen gjorde 

livet lättare medan andra beskrev det som ett måste för att klara av sitt liv på ett fullgott vis.  

 

Stöd och hjälp utifrån 

Flertalet av personerna upplevde att det fanns ett behov av stöd och hjälp utifrån. Detta kunde 

innebära hjälp med exempelvis ekonomi, struktur samt dagliga sysslor. Vissa beskrev detta 

som ett måste för att klara av olika situationer och andra beskrev det som kraftgivande och 

trygghetsgivande. Samtidigt beskrevs blandade känslor kopplade till att inte klara sig på egen 

hand. En del kände stor tacksamhet men samtidigt en viss skam. “Man kan tycka att det är 

lite patetiskt och att jag borde klara det själv vid det här laget, men jag är helt enkelt inte 

riktigt där än.” (Frisk, 2017, s. 68) 

 

Hälsa trots ADHD 

Grunden till att uppleva hälsa trots ADHD låg i hur väl personerna upplevde att de kunde 

hantera sina svårigheter. För att uppleva hanterbarhet kunde det behövas både behandling och 

strategier och med detta ökade möjligheterna att se det positiva i att leva med ADHD. 

Kategorin har delats in i tre underkategorier som beskriver ovanstående mer ingående. 
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Begriplighet och hanterbarhet 

Samtliga personer lyfte upp begriplighet och hanterbarhet som en viktig roll i vägen mot ökat 

välbefinnande. Begripligheten och hanterbarheten kunde uppnås genom både tid och 

diagnostisering. Samtliga upplevde diagnostiseringen som positiv, vissa önskade dock att de 

fått sin diagnos tidigare. “Hela mitt liv förändrades efter diagnosen. En viss bitterhet kände 

jag över att jag fått veta vad som är fel så sent i livet. Men mestadels kände jag mig glad.” 

(Ellnefors, 2000, s. 133). Fyra av fem fick sin diagnos i vuxen ålder, en i sena tonåren. De 

som blev diagnostiserade i vuxen ålder upplevde att det ledde vägen till svar och förklaring på 

många av de frågor och funderingar som de burit på, vissa av dem under många år. För vissa 

gick det snabbt att landa i sin diagnos och för andra tog det lite längre tid. Diagnosen 

upplevdes leda till förklaring på varför personerna hade känt sig annorlunda, känt sig 

ensamma samt varför de var som de var. Den ökade förståelsen och begripligheten gav i sin 

tur ökad självkänsla, självacceptans, trygghet samt en minskad känsla av ensamhet. 

 

Personerna upplevde att livet ändrades till det bättre. Tid tillsammans med begriplighet 

upplevdes skapa en ökad hanterbarhet hos samtliga. Flertalet beskrev att, då de blivit 

medvetna om sina begränsningar kunde de lära sig att hantera dem bättre. Till och med så att 

det inte längre upplevdes som ett funktionshinder.  

 

Behandling och strategier  

Vägen till en underlättad vardag skiljde sig åt bland personerna. Några upplevde att 

medicinen hjälpte dem att bland annat skapa ordning, underlätta samt kanalisera 

koncentrationen. En upplevde att medicinen hjälpte till att strukturera vardagen trots att hen 

upplevde sig bli lat av den. Fysisk aktivitet lyftes upp, en likställde det med medicin och en 

upplevde att träning fungerade bättre än medicin. Det beskrevs hur fysisk aktivitet hjälpte 

med bland annat humöret och koncentrationen. 

 

Om jag får träna mig riktigt trött och utpumpad fungerar jag så mycket bättre, både i 

vardagen och rent emotionellt. Mina humörsvängningar blir inte lika plågsamma, jag 

sover bättre, jag glömmer inte bort att äta, jag får lättare att koncentrera mig. Och ju 

starkare jag blir fysiskt, desto bättre kontroll får jag dessutom över min motorik. (Frisk, 

2017, s. 134) 

 

Samtliga beskrev att vardagen underlättades genom skapandet av egna strategier. Med mer 

förståelse och kunskap om sig själva upplevde de ökad medvetenhet om sina begränsningar. 

Strategierna utformades utifrån dessa begränsningar och kunde handla om att få viktig 

information skriftligt, tänka i andra banor eller att exempelvis hålla sig borta från socker.  

 

Och ju äldre jag blir, desto bättre blir jag på att hitta mina metoder och rutiner och se 

till att undvika sånt som förstärker och förvärrar min ADHD. Socker är till exempel 

rena adrenalinkicken för mig, och det behöver jag knappast. (Frisk, 2017, s. 42) 

 

Flertalet av personerna beskrev att struktur var en viktig strategi. Strukturen kunde innebära 

att planera, ha ordning och reda, göra listor samt att ha notiser och larm i telefonen som 

påminnelser. Att ha rutiner och att sätta upp mål nämns också som strategier. 

 

Inte bara nackdelar 

Att leva med ADHD innebar inte bara nackdelar enligt flertalet av personerna. Det som 

vanligtvis kunde ses som hinder kunde ofta även ses som tillgångar. Personerna beskrev att de 

upplevde att deras ADHD gav dem energi, kreativitet, nyfikenhet och mod. Vidare beskrev de 
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att deras rastlöshet ibland kunde upplevas positiv då de älskade att hålla igång. Vissa 

upplevde att rastlösheten tillsammans med impulsiviteten hos dem hade gett dem erfarenheter 

de inte hade fått uppleva annars.  

 

En annan faktor som beskrevs som bra och drivande var intresse. En del beskrev att om det 

fanns ett intresse kunde de ägna sig fullt ut åt en och samma aktivitet under lång tid. 

Koncentrationssvårigheterna och benägenheten att bli uttråkad upplevdes då inte längre vara 

ett hinder. En av dem beskrev att intresse gav motivation och envishet.  

 

Många med adhd är väldigt bra på att koncentrera sig på saker de är intresserade av. 

Vi kan jobba utan att någonting stör oss. Det är en förmåga som jag älskar och är 

tacksam för. Och jag har stor nytta av den. (Karpathakis, 2018, s. 44) 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med den aktuella studien var att belysa upplevelserna av att som vuxen leva med 

ADHD. Resultatet tyder på att ADHD ger svårigheter i vardagen till följd av de huvudsymtom 

som följer diagnosen. Känslomässiga svårigheter var även vanliga, det kunde yttra sig genom 

pendlande humör, låg självkänsla, känsla av att vara annorlunda och/eller att vara känslosam. 

En annan viktig faktor var huruvida personerna kände stöd eller inte av sin omgivning. 

Resultatet tyder vidare på att hälsa kunde upplevas trots ADHD där hanterbarhet och 

begriplighet spelade en nyckelroll för upplevandet av välbefinnande eller lidande. 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa upplevelser. Därför valdes en kvalitativ design som avsåg att 

försöka skapa förståelse i subjektiva fenomen till motsats från en kvantitativ ansats som avser 

att använda statistik, mäta, se samband, jämföra och kvantifiera (Forsberg & Wengström, 

2013; Kristensson, 2014). Studien har haft ett vårdvetenskapligt synsätt med en induktiv 

ansats vilket innebar att forskaren inte utgick från en teori utan erhöll ett neutralt 

förhållningssätt, en förutsättningslöshet tills att data blivit analyserad och en eventuell teori 

kunde formas (Fridlund, 2012). 

 

Datainsamlingen utfördes genom självbiografier. Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver 

självbiografier som livsberättelser där olika upplevelser ofta beskrivs på ett detaljerat sätt. För 

att svara på studiens syfte skulle även en artikelstudie eller intervjustudie kunnat tillämpats. 

En artikelstudie valdes bort då den aktuella studiens författare ansåg att resultatet skulle ha 

baserats på tidigare resultat. Nackdelen med självbiografistudier ansågs vara avsaknaden av 

möjlighet att ställa frågor och få förtydligande information. Anledningen till att en 

självbiografistudie valdes framför en intervjustudie var att den aktuella studiens författare såg 

svårigheter vad gäller rekrytering av informanter.  

  

För att finna dessa självbiografier användes databasen Libris. Fördelen med Libris är 

möjligheten att söka bland 10 miljoner titlar och att katalogen inkluderar cirka 500 svenska 

bibliotek (Kungliga Biblioteket, u.å.). I Libris kunde sökning ske genom fritext eller 

ämnesord samt att den kunde avgränsas genom bland annat publiceringsår, språk, ämne, 

författare och/eller typ av litteratur. Nackdelen var att funnet material inte kunde garanteras 

tillgängligt. Sökningen redovisades i ett sökschema. Det förenklar upprepning av sökningen 

och därmed möjligheten att finna samma självbiografier. Genom detta stärktes 

tillförlitligheten (Kristensson, 2014). 
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Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att utesluta böcker som inte ansågs 

lämpliga för studien. Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara självbiografier, på 

svenska då det minskade risken för feltolkning i den aktuella studiens översättningsprocess. 

De skulle även vara skrivna av personer med diagnostiserad ADHD samt vara skrivna av 

personer över 20 år. Åldersgränsen sattes då den gav utrymme för upplevelser från vuxen 

ålder. Under exklusionskriteriet föll självbiografier skrivna av författare med viss 

samsjuklighet bort då de riskerade att ge ett missvisande resultat. Nackdelen med inklusions- 

och exklusionskriterier är att relevant information kan förbises. Vad gäller denna studie kunde 

då upplevelser förbises från vuxna med ADHD som var mellan 18 och 20 år då bokens 

skrevs, hade skrivit på annat språk eller levde med viss samsjuklighet. 

 

Datasökningen i Libris gav 37 träffar varav 6 böcker föll inom inklusions- och 

exklusionskriteriernas ramar. Efter ytlig genomläsning uteslöts ytterligare en av böckerna då 

den visade sig ej vara en självbiografi. En bok var skriven av en person diagnostiserad med 

DAMP. Författarna till den aktuella studien valde att inkludera boken då personen 

diagnostiserats innan ADHD som diagnos etablerat sig i Sverige. Vidare ansåg de DAMP-

diagnosen som en föregångare till ADHD-diagnosen och därmed relativt likvärdig (Carlberg, 

2014).  

 

För att kvalitetsgranska de utvalda självbiografierna användes Segestens mall för källkritik av 

tryckt text (Segesten, 2017). I kvalitetsgranskningen ingår en kort beskrivning av 

självbiografiernas författare. Enligt Kristensson (2014) innebär ett varierat urval samt 

beskrivning av studiens deltagare en ökad tillförlitlighet.  

 

Ett manifest perspektiv användes för att analysera innehållet. Analysen utfördes gemensamt 

av studiens författare vilket Kristensson (2014) menar stärker tillförlitligheten. Vidare 

redovisades delar av analysprocessen i uppsatsen genom överskådliga tabeller samt genom 

återgivandet av citat i studiens resultat för att tydliggöra analysen. Även detta medförde en 

stärkt tillförlitlighet men även verifierbarhet (ibid.). 

 

Då studien utgick från subjektiva upplevelser var syftet inte att resultatet skulle vara 

generaliserbart. I kvalitativa studier syftar resultatet på överförbarhet vilket innebär 

utsträckningen av giltighet och överförbarhet till andra sammanhang (Kristensson, 2014). Då 

studien endast bygger på svenska självbiografier kan överförbarheten diskuteras. Då andra 

länder kan ha stora kulturella skillnader kan upplevelserna av att leva med ADHD skilja sig åt 

och därmed kan överförbarheten utanför Sverige begränsas. Överförbarheten i Sverige är även 

den begränsad då studien endast bygger på fem personers upplevelser. För en ökad 

överförbarhet krävs mer forskning och fler informanter.  

 

Författarna av studien gjorde sig medvetna om sina förförståelser genom att diskutera sina 

kunskaper och upplevelser kring ämnet både före och under forskningens gång. Detta för att 

kunna sätta förförståelsen åt sidan och minimera riskerna för ändring och/eller förvrängning 

av materialet (Kristensson, 2014). 

 

Studien har följt angivna etiska riktlinjer och forskningsetiska principer som finns 

dokumenterat i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Eftersom 

författarna av självbiografierna själva har valt att publicera sina historier ansåg studiens 

författare att de etiska principerna gällande informerat samtycke och konfidentialitet kunde 

bortses ifrån. En grund till antagandet var lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
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verk (SFS 1960:729) där det framgår att självbiografierna efter publicering är tillgängliga för 

allmänheten. Författarna till studien har tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att det 

insamlade materialet endast har använts till studiens ändamål (World Medical Association, 

2013). 

 

Resultatdiskussion 

En framträdande del av resultatet visar att samtliga personer upplevde svårigheter i sin vardag 

kopplat till de symtom som deras ADHD gav. Det fanns bland annat problem skapade av 

impulsiva handlingar, rastlöst beteende, koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter med 

ouppmärksamhet. Tidigare forskning visar en liknande problematik. I de studierna lyftes det 

fram att hyperaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet och kraftig desorganisation orsakade 

svårigheter för vuxna personer med ADHD (Brod, Pohlman, Lasser & Hodgkins, 2012a; 

Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler, 2012b). Vidare i resultatet framkom att en 

missbruks- och/eller en beroendeproblematik av olika slag fanns hos samtliga personer, vilket 

gav eller hade gett ytterligare svårigheter och lidande i vardagen. Även detta fenomen 

beskrevs av tidigare forskning som visade att vuxna personer som lever med ADHD upplever 

problematik kopplat till alkohol och/eller drogmissbruk (Brod et al. 2012a & Brod et al. 

2012b). Till följd av att leva ett liv som hyperaktiv, impulsiv, ouppmärksam och/eller 

desorganiserad fanns en ökad känsla av livslidande. Det kunde yttra sig i form av ångest, 

avsaknad av lugn och ro samt känslor av att aldrig få någonting färdiggjort. Arman (2012) 

beskriver lidandet som ett centralt begrepp inom vårdandet och ett begrepp som bör motivera 

vårdandet. För att kunna identifiera vad som orsakar lidande hos en person med ADHD är det 

av stor betydelse att sjuksköterskan kan ta del av personens livsvärld, och på så sätt kunna 

erbjuda och styra vården i rätt riktning. Ett impulsivt, rastlöst beteende, ouppmärksamhet och 

koncentrationssvårigheter är egenskaper som var och en eller tillsammans kan skapa problem 

i vardagen, stora nog att ge upphov till funktionsnedsättning och lidande. Vidare tyder 

resultatet även på en ökad benägenhet för missbruk och/eller beroendeproblematik hos vuxna 

personer som lever med ADHD. 

 

I den aktuella studien upplevdes känslomässiga svårigheter av samtliga personer. Det rörde 

sig övervägande om upplevelser kopplat till den egna självkänslan samt ett pendlande humör. 

Låg självkänsla, en känsla av att vara annorlunda, utanför och/eller känslosam var 

framträdande känsloupplevelser i relation till att leva med ADHD. Detta kunde generera ett 

lidande med en strävan efter att vara som alla andra. Vidare upplevdes även svårigheter med 

humörreglering. Flertalet upplevde sig ha ett hetsigt temperament och/eller snabba pendlingar 

mellan glädje och sorg. I tidigare studier av Young et al. (2008) och Schrevel et al. (2015) 

framkom vanligt förekommande upplevelser i form av låg självkänsla samt känslor av att vara 

annorlunda. Detta beskrevs även i studien av Brod et al. (2012a) där personerna upplevde sig 

lättirriterade. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att livsvärldens upplevelser ger upphov 

till känslor av både positiv och negativ karaktär. En person som lever med ADHD har en 

livsvärld baserad på erfarenheter som i sin tur genom sin problematik kan ha gett känslor av 

att vara annorlunda. Då dessa personer känner att de inte passar in i världen kan de ha svårt att 

hitta mening och sammanhang. Människor som inte upplever sammanhang och mening kan 

med stor sannolikhet inte heller uppleva hälsa (ibid.). En sjuksköterska som äger förmågan att 

via livsvärlden se vad som skulle kunna skapa mening och sammanhang skulle kunna vägleda 

en människa mot att uppleva hälsa. Att uppleva sig annorlunda och att inneha en låg 

självkänsla visar sig var vanligt förekommande, så även ett pendlande humör och irritabilitet.  

 

Samtliga personer upplevde även att förståelse från omgivningen var en viktig faktor då 

avsaknaden av det kunde ge upplevelser som obehag, rädsla och ångest. Med förståelse kunde 



 

15 

 

trygghetskänslor, lugn och acceptans upplevas. Det framkom även att flertalet personer 

upplevde en trygghet i att få stöd i praktiska uppgifter av sin omgivning. Tidigare 

forskningsresultat visade att känslor av att vara missförstådd kunde komma ur att 

omgivningen ofta upplevde personerna som lata och ovilliga (Schrevel et al. 2015). I Brod et 

al. (2012a) studie framfördes det av flera deltagare att förståelse och hjälp av närstående hade 

en positiv inverkan på deras vardag. Ek & Isaksson (2013) beskrev skilda upplevelser kopplat 

till behovet av stöd från omgivningen. Där framkom att vissa upplevde stöd i form av 

motivation från utomstående som något positivt, medan andra upplevde att motivationen var 

tvungen komma inifrån dem själva. En intervjustudie baserad på anhörigperspektiv visade att 

partners till vuxna personer som lever med ADHD upplevde att avsaknad av förståelse hade 

skapat mellanmänskliga relationsproblem för individen. Vidare upplevde de att deras relation 

gynnades av att de fick förståelse för den andres ADHD-problematik. Med förståelse kunde 

fokus flyttas från att se partnern som ett problem till att partnern hade ett problem vilket i sin 

tur upplevdes som en lättnad för relationen (Young, Gray & Bramham, 2009). Genom att 

sjuksköterskan är öppen och följsam och tar del av livsvärlden som den enskilde individen 

har, kan en vårdande relation skapas som syftar till att stärka personens hälsoprocesser och 

lindra lidande. En vårdande relation förekommer inte endast inom sjukvården utan 

exempelvis även i privata relationer (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att omgivningen 

till en person som lever med ADHD förstår den problematik som finns kan även de 

relationerna bli vårdande och därigenom stärka individens hälsoprocesser. Det kan då vara 

fördelaktigt för en sjuksköterska att komplettera sitt arbetssätt med systemteori, vilket betyder 

att närstående bör involveras (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Det visade sig att 

förståelse från omgivningen var viktigt samt att stödinsatser i vardagen upplevdes mestadels 

positivt.  

 

Studiens resultat visar att hälsa kunde upplevas trots ADHD. Vägen till upplevd hälsa gick 

genom begriplighet och hanterbarhet. Detta uppnåddes genom att individerna med tid och 

diagnostisering lärde känna sig själva och på så sätt kunde utveckla strategier för ett 

fungerande vardagsliv. Vissa personer upplevde sig hjälpta av farmakologisk behandling, 

andra inte. Fysisk aktivitet var för vissa en väl fungerande metod för att uppleva sina symtom 

mindre påtagliga. Resultatet visar även att flertalet personer kunde se sin ADHD som något 

positivt. Fleischmann & Fleischmanns (2012) studie visade att diagnostiseringen hade en 

positiv inverkan på deltagarnas liv. Livet upplevdes mer förståeligt, de slutade beskylla sig 

själva samt att de kunde se fördelarna med att ha ADHD. I både Brod et al. (2012a) och Brod 

et al. (2012b) upplevde cirka hälften av deltagarna att det fanns positiva sidor av ADHD. Det 

beskrevs i Brod et al. (2012b) att merparten av deltagarna upplevde ökad hanterbarhet med 

hjälp av farmakologisk behandling, till skillnad från Brod et al. (2012a) där cirka hälften 

upplevde farmakologisk behandling som hjälpande. Upplevelserna av att få en diagnos visade 

sig vara positiva dock med en känsla av genans och en rädsla för stigmatisering i studier av 

både Lefler et al. (2016) och Young el al. (2008). I en studie gjord på barn med ADHD 

fastställdes det att rutinmässig fysisk aktivitet hade positiva effekter på de exekutiva 

funktionerna. I resultatet beskrevs det att fysisk aktivitet kunde komplettera eller vara ett 

komplement till farmakologisk behandling av ADHD hos barn (Ziereis & Jansen, 2015). 

Vilket stärker resultatet av den aktuella studien trots att Ziereis och Jansens (2015) studie är 

utförd på barn. Langius-Eklöf (2009) skriver om KASAM, Känsla av sammanhang och hur 

hälsa tillsammans med hög livskvalité kan ses som en motpol till ohälsa och låg livskvalité. 

Var en individ befinner sig på skalan mellan dessa poler avgör i vilken grad individen 

upplever KASAM. För att nå hög grad av KASAM beskrivs individen behöva känna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin tillvaro. Om en sjuksköterska gör 

individen mer delaktig, kan individens förståelse om sin egen situation förbättras (Eldh, 2009) 
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som i sin tur kan leda till ökad känsla av KASAM. Begriplighet och hanterbarhet ligger till 

grund för att kunna känna hälsa trots ADHD. Med hjälp av strategier framtagna i enlighet 

med de svårigheter en individ upplever kunde vardagen underlättas. Farmakologisk 

behandling visade sig ha en positiv effekt på vissa men inte på alla. Fysisk aktivitet kunde 

vara en symtomlindrande faktor. Till slut, vad gäller möjligheten att kunna se positiva 

aspekter av att ha ADHD var det individuellt, vissa kunde och andra inte. 

 

Vidare forskning 

I nuläget är området mest beforskat om barn och då allmänsjuksköterskan mestadels kommer 

i kontakt med vuxna anser studiens författare att området behöver vidare forskning kring 

upplevelserna av att leva med ADHD som vuxen. Det anses även av studiens författare att 

vidare forskning kring alternativ behandling behövs då upplevelserna av farmakologisk 

behandling skiljer sig åt. Då personerna även upplevde att förståelse från omgivningen var av 

betydelse anses det även behövas vidare forskning i det området. 

 

Slutsats 

Impulsivt, rastlöst beteende, ouppmärksamhet och koncentrationssvårigheter är egenskaper 

som var och en eller tillsammans kan skapa problem i vardagen. Att uppleva sig annorlunda 

och att ha en låg självkänsla var vanligt förekommande, vanligt var också ett pendlande 

humör och irritabilitet. Förståelse från omgivningen var viktigt samt att stödinsatser i 

vardagen upplevdes mestadels positivt. Ett systemteoretiskt förhållningssätt av sjuksköterskan 

kan hjälpa anhöriga till ökad kunskap om diagnosen vilket kan öka förståelse av personen 

som lever med ADHD. Att bli diagnostiserad upplevdes positivt då det gav ökad begriplighet 

och hanterbarhet som låg till grund för att uppleva hälsa trots ADHD. Störst vikt ligger i att 

utveckla fungerade strategier. Genom att sjuksköterskan bedriver patientundervisning kan 

personen hjälpas att uppnå ökad förståelse om sig själv och den egna funktionsnedsättningen 

och därmed underlättas möjligheten till att utveckla fungerande strategier. Farmakologisk 

behandling visade sig, likt tidigare forskning, ha en positiv effekt på vissa men inte på alla. 

Vidare har denna studie visat att fysisk aktivitet kan verka symtomlindrande samt kan vara ett 

komplement eller alternativ till farmakologisk behandling. Till slut, vad gäller möjligheten att 

kunna se positiva aspekter av att ha ADHD var det individuellt där vissa kunde uppleva 

många positiva aspekter medan andra inte upplevde några. Det är alltså av stor vikt att 

sjuksköterskan tar del av den enskildes livsvärld. Genom detta kan den enskildes upplevelser 

beaktas och vården bedrivas hälsofrämjande.  
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Diagnoskriterier för ADHD enligt American Psychiatric Association 

(2014, s. 26–29) 
 

ADHD 

A. Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet 

som inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling, vilket visar sig i (1) och/eller (2): 

1. Ouppmärksamhet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 månader till 

en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en direkt negativ inverkan 

på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete. 

Obs: Symtomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, 

fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre 

tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen. 

a. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbetslivet eller andra 

aktiviteter (t ex förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt genomförda arbetsuppgifter). 

b. Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar (t ex har svårt 

att bibehålla fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder av läsning). 

c. Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (t ex ter sig frånvarande även utan någon 

uppenbar källa till distraktion). 

d. Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (t ex påbörjar uppgifter, men tappar genast fokus och 

låter sig lätt distraheras). 

e. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (t ex har svårt att klara av 

uppgifter i flera led; har svårt att hålla ordning på utensilier, redskap och tillhörigheter; 

arbetar rörigt och oorganiserat; har svårt att tidsplanera; kan inte hålla tidsramar).  

f. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t ex skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: t ex sammanställa 

rapporter, fylla i formulär, läsa längre artiklar). 

g. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter (skolmateriel, 

pennor, böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, glasögon, mobiltelefoner). 

h. Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre tonåringar och vuxna kan det 

inkludera ovidkommande tankar). 

i. Är ofta glömsk i det dagliga livet (t ex göra hemsysslor, gå ärenden; för äldre 

tonåringar och vuxna: t ex följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar, komma till 

avtalade möten). 

2. Hyperaktivitet och impulsivitet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 

månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en direkt 

negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete. 
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Obs: Symtomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, 

fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre 

tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen. 

a. Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still på stolen. 

b. Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en längre stund (t ex 

lämnar sin plats i klassrummet, på kontoret eller andra arbetsplatser, eller i andra 

situationer där det krävs att man sitter kvar). 

c. Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer där det inte kan anses 

lämpligt. (Obs: hos ungdomar eller vuxna kan det vara begränsat till en känsla av 

rastlöshet.) 

d. Klarar sällan av att leka eller förströ sig lugnt och stilla. 

e. Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (t ex är oförmögen eller obekväm med att 

vara stilla en längre stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; kan uppfattas 

av omgivningen som rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har svårt att hänga med). 

f. Pratar ofta överdrivet mycket. 

g. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är färdig (t ex fyller i och 

avslutar andras meningar; oförmögen att vänta på sin tur i ett samtal). 

h. Har ofta svårt att vänta på sin tur (t ex när man står i kö). 

i. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal, lekar eller 

aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse; för ungdomar och 

vuxna: t ex inkräktar i eller tar över andras aktiviteter). 

B. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet förelåg före 12 års 

ålder. 

C. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet föreligger inom 

minst två olika områden (t ex i hemmet, i skolan eller på arbetet; i samvaron med vänner eller 

närstående; vid andra aktiviteter). 

D. Det finns klara belägg för att symtomen stör eller försämrar kvaliteten i funktionsförmågan 

socialt, i studier eller i arbete. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med schizofreni eller någon annan 

psykossjukdom och förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa (t ex 

förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom, personlighetssyndrom, 

substansintoxikation eller substansabstinens). 

Specificera form: 

314.01 Kombinerad form: Både kriterium A1 (ouppmärksamhet) och kriterium A2 

(hyperaktivitet-impulsivitet) är uppfyllda under de senaste 6 månaderna. 
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314.00 Huvudsakligen ouppmärksam form: Kriterium A1 (ouppmärksamhet) är 

uppfyllt under de senaste 6 månaderna, men inte kriterium A2 (hyperaktivitet-

impulsivitet). 

314.01 Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form: Kriterium A2 (hyperaktivitet-

impulsivitet) är uppfyllt under de senaste 6 månaderna, men inte kriterium A1 

(ouppmärksamhet). 

Specificera om: 

I partiell remission: Kriterierna för diagnos har tidigare varit uppfyllda. Under de 

senaste 6 månaderna har kriterierna för diagnos inte varit helt uppfyllda, men symtomen 

medför fortfarande funktionsnedsättning socialt, i studier eller i arbete. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Lindrig: Få, om ens några, symtom utöver de som krävs för diagnosen. Symtomen 

orsakar en lättare nedsättning av förmågan att fungera socialt eller i arbetslivet. 

Medelsvår: Symtomen eller funktionsnedsättningen ligger mellan nivåerna ”lindrig” 

och ”svår”. 

Svår: Många symtom utöver de som krävs för diagnosen, eller flera särskilt svåra 

symtom, eller symtomen orsakar en markant nedsättning av förmågan att fungera socialt 

eller i arbetslivet. 
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Sökschema       

Databas Datum Sökord (Träffar) Utvalda Exkluderad 

LIBRIS 2018-03-

29 

ADHD (1776) 

+ Bok (1374) 

+ Svenska (571) 

+ Biografi med 

genealogi (29) 

Min superkraft: så har 

jag lärt mig att älska 

min ADHD (Frisk, 

2017). 

 

Samma djävla ångest 

(Larsson Wollnik, 

2014). 

 

Jag föredrar att kalla 

mig impulsiv (Ikonen 

Nilsson, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Kasperdockan 

(Ellnefors, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu förstår jag 

mig själv: En 

berättelse om 

ADHD (Dysthe, 

2007) 

 

 2018-03-

29 

ADHD (1776) 

+ Bok (1374) 

+ Svenska (571) 

+ 2018 (8) 

Underbara ADHD: den 

svåra superkraften 

(Karpathakis, 2018). 

 

 

Anledningen till att en av sökningarna ej filtrerades genom avgränsningen biografi och 

genealogi var att litteratur utgiven så sent som 2018 eventuellt ej hade genomgått en full 

genomgång av relevanta ämnesord och genreindelning. 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2017, S. 56) 
 

- Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap etc.? 

- Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 

fråga? 

- Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilka perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

- När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak? 

- Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 

- På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 
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Kvalitetsgranskning            

Titel 

Författare 

Årtal 

Litteraturform Ansvarig 

utgivare 

Ort 

Författare Bockens 

Tryckning/Publicering 

Källkritisk 

granskning 

Bokens innehåll som 

bidrar till akademisk 

utveckling i 

vårdvetenskap 

”Min superkraft: 

så har jag lärt mig 

att älska min 

ADHD” 

 

Viktor Frisk  

 

2017 

Självbiografi Forum 

Stockholm 

Viktor Frisk föddes 1995 och 

blev diagnostiserad med 

ADHD i 17 års ålder. Han är 

mest känd genom gruppen 

Samir & Viktor. 

Boken trycktes 2017, 

cirka 5 år efter 

diagnosen. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

Alla inkluderade 

självbiografier bidrar 

till ökad akademisk 

utveckling då 

författarna utförligt har 

uttryckt hur de upplever 

sitt vuxna liv med 

ADHD.  

”Samma djävla 

ångest” 

 

Madelein Larsson 

Wollnik 

 

2014 

Självbiografi 

E-bok 

Recito 

Norsborg 

Madelein Larsson Wollnik 

föddes 1972 och blev 

diagnostiserad med ADHD i 

35 års ålder. Hon har levt ett 

liv med tungt drogmissbruk 

och destruktiva förhållanden.  

Boken publicerades 

2014, cirka 7 år efter 

diagnosen. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

 

”Jag föredrar att 

kalla mig 

impulsiv” 

 

Carina Ikonen 

Självbiografi 

E-Bok 

Recito 

Norsborg 

Carina Ikonen Nilsson 

föddes 1965 och blev 

diagnostiserad med ADHD i 

42 års ålder. Hon är en 

flerbarnsmamma som  

Boken publicerades 

2016, cirka 9 år efter 

diagnosen. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 
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Nilsson 

 

2016 

  föreläser i ämnet.    

”Kasperdockan” 

 

Eva Ellnefors 

 

2000 

Självbiografi Gravander 

& Widerlöv 

Karlstad 

Eva Ellnefors föddes 1946 

och blev diagnostiserad med 

DAMP i 52 års ålder. Hon är 

nu mer pensionär men har 

arbetet som socionom och 

journalist. 

Boken trycktes 2000, 

cirka 2 år efter 

diagnosen. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

 

”Underbara 

ADHD: den svåra 

superkraften” 

 

Georgios 

Karpathakis 

 

2018  

Självbiografi Vilja förlag 

Helsingborg 

Georgios Karpathakis 

föddes 1986 och blev 

diagnostiserad med ADHD i 

25 års ålder. Han har levt ett 

liv som alkohol- och 

drogmissbrukare. Numera 

arbetar han aktivt med att 

föreläsa om ADHD och är 

grundare för organisationen 

Underbara ADHD 

Boken trycktes 2018, 

cirka 7 år efter 

diagnosen.  

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

 

 


