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ABSTRAKT
Bakgrund: Tidigare studier visar att mellan 5-10% av alla barn och 3-10% av dagens vuxna 
har ADHD ( Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Bakomliggande orsaker till ADHD är 
idag inte helt klarlagt. Individer med ADHD har symtom som koncentrationsproblem, 
hyperaktivitet och impulsivitet vilket påverkar deras dagliga liv. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med ADHD.
Metod:En litteraturstudie utfördes på fem självbiografier som kvalitetsgranskades och 
analyserades med hjälp av Lundmans & Hällgren Granheims (2012) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys.
Resultat: Att leva med ADHD innebär många svårigheter. Det framkom samstämmiga 
uppgifter som beskrev känslan av att vara annorlunda, utanförskap, dålig självkänsla. För att 
klara vardagen krävdes ett ökat behov av strategier och rutiner samt stöd från familjen. 
Slutsats: Individer med ADHD, upplever svårigheter i vardagen som medför både mentalt och
socialt lidande. Det kan finnas ett behov av att sjuksköterskan får en fördjupad förståelse för 
hur det är att leva med ADHD, likaså på vilket sätt sjuksköterskan kan hjälpa och vägleda 
dessa individer vid kontakt med sjukvården.
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Inledning

Författarna till föreliggande uppsats valde att skriva om detta område eftersom antalet vuxna 
med ADHD ökar i samhället. Det blir därmed vanligare att allmänsjuksköterskan möter 
patienter med ADHD även utanför psykiatrivården. En av sjuksköterskans uppgifter är att se 
till att alla patienter kan tillgodose sig den information som ges och som behövs i det enskilda 
fallet (SFS 2018:554). Likaså är det av vikt att veta vilka symptom sjuksköterskan kan 
förvänta sig av en patient med ADHD, för att kunna göra en korrekt bedömning av patientens 
medicinska allmäntillstånd. 

Att se på ADHD som en sjukdom har inte alltid varit självklart. Fram till 1980 ingick inte alla 
symptom av ADHD i syndromet (Brown, 2016). Detta innebär att fler och nyare studier som 
belyser detta område är angeläget för att kunna öka kunskapen och hjälpa 
allmänsjuksköterskan att motverka att dessa individer drabbas av ett vårdlidande, i sin kontakt
med sjukvården. 
En studie av vuxna individers upplevelse av att leva med ADHD är av stor vikt för att ge 
allmänsjuksköterskan de redskap och den kunskap som behövs i mötet med patienten med 
ADHD. Om sjuksköterskan kan se och uppmärksamma syndromet ADHD kan hen också 
bemöta dessa individer på ett korrekt sätt samt anpassa informationen utifrån de 
förutsättningar som finns. 
Denna litteratur-studie utgår från självbiografier, där författarna till självbiografierna Frisk 
(2017), Ikonen Nilsson (2009), Birnstingl & Nyberg, (2017), Karpathakis (2017) och 
Forselius (2017) delar med sig av sin erfarenhet av att leva med ADHD.

Bakgrund

Beskrivning av ADHD

Om en person har symtom som koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet kan 
detta tyda på ADHD som är en förkortning av Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 
Dessa symtom skapar allvarliga problem i livet som dock genom vidtagna åtgärder kan 
dämpas (Socialstyrelsen 2014). En studie visar att mellan 5 - 10% av alla barn har ADHD 
idag och hos vuxna rör det sig om 3 - 10% (Isaksson, & Ek, 2013). ADHD är en vanlig 
psykisk störning i barndomen, vilket medfört att ADHD huvudsakligen har betraktats som en 
barnsjukdom. Genom forskning på senare tid har det fastställts att syndromet i många fall kan 
finns kvar och fortsätta upp i vuxen ålder (Brown, 2016). Personer med ADHD beskrivs som 
mer aktiva, med koncentrationssvårigheter, rastlösa och i större mån impulsiva jämfört med 
andra. Eftersom detta har sin början i barndomen uppstår det ofta anpassningsproblematik 
med omgivningen vilket leder till irritation, aggression, humörsvängningar och att personen 
sätter sig i opposition mot personer i deras närmiljö som försöker tillrättavisa dem. Det är inte 
heller ovanligt att dessa barn även har diagnosen dyslexi (Lidmark 2016). 

ADHD benämns som ett neuropsykiatriskt funktionshinder där alla symptom och svårigheter 
ej behöver vara livslånga. Noterats har dock att symtom som humörsvängningar, impulsivitet, 
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inlärningssvårigheter och koncentrationsproblem kan minska eller försvinna genom 
rörelseträning, näringstillskott och kostomläggning (Lidmark, 2016). 

Svårigheterna med impulsivitet och hyperaktivitet samt att behålla uppmärksamhet kan i viss 
mån minskas, men även finnas kvar genom hela livet. Vuxna individer med ADHD kan därför
ha svårt att behålla sin uppmärksamhet vid ointresse kombinerat med impulsivitet och inre 
rastlöshet (Kutscheidt, 2019). Dessa individer kan även uppleva svårigheter i relationer på 
jobbet och hemma, en del har också svårigheter med att verkställa och fullfölja uppgifter 
genom hela livet (Sandel, Kjellberg & Taylor 2013). 

Uppkomst av ADHD

Det finns ingen klar neuropsykologisk eller biologisk markör som fastställer att en person har 
ADHD (Almer & Sneum, 2012). För att upptäcka tecken på ADHD har Bolunr et al., (2018) 
genomfört en studie på individer med ADHD, för att försöka identifiera var i hjärnan 
eventuell dysfunktion finns. Denna studie visar att olika områden i hjärnan kan vara 
involverade och förklarar varför individer får ADHD, dock är det inte helt kartlagt om 
störning i de olika områdena alltid leder till samma symptom och svårigheter (Ibid).

ADHD kan i viss mån vara ärftlig eftersom det finns ca 20% ökad risk för att utveckla ADHD
hos barn vars föräldrar har ADHD. Det troligaste är dock att framförallt symtom som 
hyperaktivitet och impulsivitet ärvs och inte just själva syndromet ADHD. Framför allt är 
ärftlighetsfaktorn mer relevant på de individer som behåller ADHD-syndromet i sin helhet 
upp i vuxen ålder (Karterud, Wilberg & Urnes, 2014).
Andra studier visar att uppkomsten av ADHD i vissa fall beror på störningar i hjärnan som 
orsakats av skador till följd av förlossning eller störningar i hjärnans utveckling. Detta 
förklarar till viss del den ökade andel av prematura barn som i ung ålder blir diagnostiserade 
med ADHD. Framför allt i framloben ses en förändrad funktion som orsakar det förändrade 
beteendet. Den neuropsykiatriska förklaringsmodellen visar att personer med ADHD har för 
låg omsättning av signalsubstansen dopamin, och att en förändrad omsättning av dopamin 
orsakar svårigheter med att behålla koncentrationen och reglera aktivitetsnivån. Läkemedel 
som ges mot ADHD ger effekt genom att öka på den sviktande dopaminerga transmissionen 
(Ljungberg, 2008). 

Behandling

Den vanligaste behandlingen inom sjukvården i Sverige är medicinering och beteendeterapi 
eller så kallad coping strategi. Dessa olika former av behandling fokuserar på att patienten ska
få lindring på sina symptom men även få hjälpmedel att hantera sin ADHD. Det finns läkare 
som erbjuder utredningar i form av provtagning och skattningsformulär för både barn och 
vuxna. Även föräldrarna till de barn som utreds får fylla i liknande skattningsformulär. Detta 
görs för att hitta behandlingsmetoder men också för att upptäcka ärftliga svagheter och 
miljöfaktorer. Genom att identifiera om symptomen kommer från näringsbrister eller 
motoriska svårigheter samt för att få en uppskattning av vilka symptom individen har kan 
effektivare och individualiserade behandlingar utformas (Lidmark, 2016). 
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Påverkan i det dagliga livet

Individer med ADHD har betydligt oftare problem med sömn, kronisk smärta och är mer 
begränsade i sina dagliga aktiviteter (Fuller-Thomson et al. 2016). Dessutom tenderar vuxna 
med ADHD att uppleva mer motgång under hela sitt liv på grund av sina ADHD-symtom 
(Grogan et al. 2017). De barn som behåller sin ADHD upp i vuxen ålder har även högre risk 
för antisociala och paranoida personlighetsstörningar (Singh et al. 2015). 
Individer med ADHD känner sig ofta annorlunda. Något som kan vara avvikande från andra 
är svårigheter att läsa av sociala koder, impulsivitet, aggression samt en avsaknad av empati 
vilket medför problem i omgivningen. Problem som trötthet, dåligt minne och 
koncentrationssvårigheter är besvär som medför lidande. Det kan även vara svårt att ta in och 
behålla information. Dock anstränger sig de flesta att göra så gott de kan hemma, i skolan och 
på sin arbetsplats (Lidmark, 2016). 
Vanliga upplevelser vid ADHD är att hjärnan lever sitt eget liv med humörsvängningar, 
trötthet och “hjärndimma” vilket medför svårigheter att styra känslor. Personer som har dessa 
beteendeproblem upplever det oftast som en lättnad att få en diagnos som kan förklara vad 
som orsakar problemen, vilket i många fall även medför att självförtroendet stärks. Det finns 
dock studier som visar att en ADHD-diagnos kan medföra att personen känner sig ännu mer 
utanför och upplever även mobbning (Lidmark, 2016). 

Bemötande i vården

En stor grupp av individer med ADHD står på medicinering, vilket medför ett ökat behov av 
kontroller av vitala parametrar. Detta innebär att även fler allmänsjuksköterskor utanför 
psykiatrin kommer att möta denna grupp av individer i sitt arbete. För att sjuksköterskan ska 
kunna bemöta patienter med ADHD och även anpassa informationen så att denna grupp av 
individer kan tillgodose sig denna behövs mera studier om hur det är att leva med ADHD.

Dahlberg & Segesten (2010) skriver genom att ha ett öppet och följsamt vårdande lyssnar 
sjuksköterskan till patientens livsvärld och livslidande. Därigenom kan sjuksköterskan ta del i 
hur patienten upplever hälsa, välbefinnande och livslidande, vilket på så sätt stärker 
vårdandet. Alla människor har en kropp som har genomgått unika erfarenheter, i form av 
minnen, tankar, känslor och som kallas för ”den levda kroppen”. Den levda kroppen påverkar 
patientens livsvärld som sjuksköterskan måste ta del av för att ge ett så bra och inkännande 
vårdande och bemötande som möjligt. Men för att skapa en delaktighet från individens sida i 
sin egenvård och behandling, krävs det att sjuksköterskan måste gå utanför sitt 
expertkunnande genom att öppna upp och låta patienten få delge sin egen erfarenhet och ge 
sin egna bild av sin sjukdom (ibid).
Trygghet är en annan stor och viktig del när individer kommer i kontakt med vården. 
Sjuksköterskan måste kunna förmedla en trygghet i både sitt kunnande och i den behandling 
som erbjuds patienten (SOSFS 2017:30) för att på så vis inte skapa ett vårdlidande eller ett 
livslidande i de fall individen inte får den vård och omsorg hen behöver. Sjuksköterskans 
bemötande är därför av största vikt för att stärka vårdandet och att förhindra ett potentiellt 
vårdlidande. Genom att ha vårdande samtal, där fokus ligger på att skapa ett vårdande möte, 
kan detta förhindras. Sjuksköterskan bör därför ha ett öppet och följsamt förhållningssätt, där 
hen reflekterar över sina handlingar och hur handlingarna kan uppfattas av patienten 
(Segesten & Dahlberg, 2012). 
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Teoretisk Referensram

Studiens fokus utgår från individens upplevelse att leva med diagnosen ADHD och har sin 
grund i vårdvetenskapen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdvetenskapen har ett 
tvärprofessionellt intresse för varje individs hälsa och situation. Vårdvetenskapligt fokus läggs
på individens värld där vårdaren vill förstå hur livsvärld, livslidande och levd kropp påverkar 
livs sammanhanget för individen (ibid). 
Studien utgår från följande teoretiska begreppen: Livsvärld, Livslidande och Levd kropp. 

Livsvärld 

Livsvärlden är individens egen upplevda verklighet och denna värld föregår allt annat. 
Individen står i direkt relation till den omgivande världen genom sin egen livsvärld (Birkler, 
2012). Livsvärlden är ett begrepp som innebär förståelse för hur den enskilda individen tolkar 
och förstår sin verklighet inklusive interaktionen med andra individer och omgivningen. 
Livsvärlden förstås så som världen som den erfars, den är unik och personlig för var och en 
även då den delas med andra (ibid). 
Hälsa, lidande och välbefinnande utspelar sig genom livsvärlden. Ett vårdande som inte möter
livsvärlden blir inget hållbart vårdande. När sjuksköterskan tar del av en patients livsvärld 
främjas patientens hälsoprocesser samtidigt som sjuksköterskan får möjlighet att förstå hur 
just den unika patienten med diagnosen ADHD upplever sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 
2010). Vårdandet av patienter med ADHD ska därför också bygga på insikten om hur ADHD 
påverkar patienten och dennes vardag.

Livslidande 

Individers upplevelse av lidande beskrivs som om de går igenom ett förlopp och en utveckling
där lidande utspelar sig i olika faser som innebär insikt, kamp och förnekelse. Individen som 
lider försöker finna någon form av lindring genom att minska svåra upplevelser. 
När sjuksköterskan möter patienter med ADHD är det viktigt att vårda genom tillämpning av 
kärnbegrepp som bekräftelse, medlidande, ömhet och möte. Vid åsynen av lidande är det mer 
naturligt att ge kärleksfull omvårdnad än att inte göra det (Gustin & Bergbom, 2016). Om 
sjuksköterskan inte vårdar utifrån dessa kärnbegrepp kan det skapas ett vårdlidande, ett 
lidande som uppstår i en kontakt med vården, när vården inte är vårdande (Dahlberg & 
Segesten, 2010).

Levd kropp 

Den levda kroppen är full av känslor, tankar, visdom, erfarenheter, minnen och upplevelser. I 
den levda kroppen sammanflätas alla existentiella aspekter. Tankar och känslor kan inte 
åtskiljas, inte heller det själsliga från det kroppsliga. Är vi ledsna så kan det kännas både i 
tankarna, magen och ryggen. Den levda kroppen är samtidigt psykisk, fysisk, andlig och 
existentiell. Förändringar och avvikelser i kroppen medför rädsla, ångest, ängslan och 
påverkar hela individens existens. En diagnos som ADHD medför en annorlunda trötthet som 
kan påverka hela individens existens och som påverkar både stora och små livsprojekt. Har 
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individen svårt att kontrollera sin tillvaro på grund av sin ADHD-diagnos, innebär det att den 
”levda” kroppen utsätts för förändringar vilket kan ofrivilligt påverka livet (Dahlberg & 
Segesten, 2010).

Problemformulering

Att ha diagnosen ADHD innebär oftast att personen lider av en överdriven motorisk aktivitet 
och impulsivitet. Problem finns med att bibehålla koncentrationen, uppmärksamheten, 
organisera aktiviteter och uppgifter. Vissa egenskaper och symtom kan dock förändras med 
åldern. Det innebär då att de hyperaktiva och impulsiva symtomen förändras med tiden och i 
stället omvandlas till rastlöshet och en inre oro. Att vårda patienter med diagnosen ADHD 
kräver både allmänna omvårdnadskunskaper men också en ökad kunskap om vad ADHD 
innebär, både medicinskt och i förhållande till patientens livsvärld och hur det är att leva med 
ADHD. När sjuksköterskan får en ökad kunskap om området minskas även risken att skapa 
vårdlidande för den enskilda individen. Genom att ta hänsyn till den levda kroppen och 
livslidandet lindrar sjuksköterskan individens lidande såväl kroppsligt som själsligt.

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av hur det är att leva med ADHD.

Metod

Design

En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes för att belysa upplevelsen/erfarenheten av att
leva med ADHD. Studien som har en induktiv ansats utgick från självbiografier som 
beskriver levda erfarenheter av ADHD (Henricson & Billhult, 2017).

Datainsamling

Sökandet efter självbiografier gjordes främst i databasen Libris men även på Hälsobiblioteket 
Region Kronoberg. Libris valdes eftersom denna databas har det största urvalet av den typen 
av böcker som söktes. Även sökning på Adlibris gjordes för att hitta nyutgivna böcker för 
eventuellt inköp och inklusion i litteraturstudien.
Sökorden som användes var ’’ADHD’’ & ’’ biografi’’(Bilaga 1). Filtrering av ålder och 
enbart svenska resultat gjordes.
Efter att inledning och sammanfattning lästs hos tio självbiografier som hittades vid sökning, 
valdes fem ut i samförstånd mellan båda författarna som var mest relevanta för studiens syfte. 
Böckerna togs hem för genomläsning.
Kvalitetsgranskning och källkritisk granskning gjordes enligt Segesten (2012) på samtliga 
fem självbiografier.
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Urval och urvalsförfarande

Urvalet av självbiografierna begränsades med inklusions- och exklusionskriterier för att hitta 
de som bäst motsvarade studiens syfte.
Inklusionskriterier var vuxna individer över 18 år som genom självbiografier själva skrivit om
sina upplevelser av att leva med ADHD. Självbiografierna var publicerade mellan åren 2009-
2019 och valdes för att upplevelserna inte skulle vara äldre än 10 år.
Självbiografier skrivna av svenska författare valdes eftersom studien fokuserades på 
upplevelsen av ADHD i det svenska samhället och sjukvården.
Exklusionskriterier var självbiografier som handlade om barn och unga med ADHD under 18 
år. Även författare på annat språk valdes bort för att undvika misstolkningar vid översättning.
Genomgång och läsning av de fem utvalda självbiografierna genomfördes. Självbiografier 
valdes där personens upplevelser av att leva med ADHD. 

Kvalitetsgranskning

Böckerna granskades enligt Segesten (2012) kvalitetsgranskning av källkritik och tryckt text 
(Bilaga 2 och 3), för att styrka trovärdigheten i det material som användes. Segestens kvalitets
gransknings förfarande består av frågor kring typ av litteratur, ansvarig utgivare, författare 
samt tryckningsår (Bilaga 3). Granskningen gjordes också genom att läsa självbiografierna 
och en sammanställning utfördes. Även innehållet i böckerna har genomgått någon form av 
granskning innan utgivning.

Uppsatsens trovärdighet styrktes genom att den utgick och diskuterades utifrån de fyra 
dimensionerna tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson, 2014). 
Tillförlitligheten garanterades av att båda författarna läste alla fem självbiografierna 
individuellt. Vid användning av denna analysteknik, så kallad triangulering, framträder 
resultatet på det egentliga materialet tydligt utan fria tolkningar. Likaså följdes alla uppsatta 
inklusions- och exklusionskriterier. En korrekt redovisad analysprocess försäkrade att 
resultatet var verifierbart. Resultatet i denna uppsats var dock ej generaliserbar eftersom det 
är en kvalitativ litteraturstudie. Giltigheten i materialet som ligger till grund för uppsatsen, var
den nyliga publiceringen av självbiografierna.

Analys 

I studien användes en manifest innehållsanalys som innebär att man finner mönster och teman
i materialet (Forsberg & Wengström, 2016). Kvalitativ innehållsanalys innebär att finna dessa
slags skillnader och likheter i texten (bilaga 4). Den manifesta analysen syftar till att 
frambringa det textnära och framträdande innehållet som i sin tur beskrivs och redovisas i 
form av kategorier. 
För att få en individuell bild av varje självbiografi, lästes självbiografierna individuellt av 
båda författarna i den initiala analysen. Markeringar gjordes i texten under läsningen på de 
meningar som ansågs relevanta för studiens syfte. Tolkning och beskrivning av data gjordes 
enligt Granheim & Lundman (2017). 
Av de meningar som markerades under läsningen valdes delar av meningar ut till 
meningsenheter. För att enklare analysera gjordes kondensering av dessa meningsenheter 
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genom att korta ner texten men ändå behålla innehållet och detta gjordes för att få fram det 
centrala budskapet i texten. Därefter gjordes en kod för varje kondenseringsenhet som i sin tur
skapade underkategorier som ledde fram till huvudkategorier (Nielsen et al, 2017). (Tabell 1).

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet
Koder Under kategori Kategori

Samtidigt vet 
jag också att 
det faktiskt går 
att lyckas, att 
man kan nå 
framgång och 
att man kan må 
bra och skapa 
sig ett liv som 
man är lycklig 
över och 
tillfreds med 
trots, eller tack 
vare, en 
ADHD-diagnos.

Jag vet att det 
går att må bra 
och känna lycka
även med en 
ADHD-diagnos.

Betydelsen av 
att känna sig 
tillfreds med 
ADHD.

Positiva 
känslor.

Att hantera sin 
ADHD.

Förförståelse 

Författarna innehar tidigare erfarenhet och kunskap om ADHD då de har släkt och vänner 
med denna diagnos. Dessa erfarenheter och kunskaper ligger till grund för en förförståelse 
som måste tas i beaktning när material analyseras. Dessa förutfattade meningar kan nämligen 
påverka hur analysen görs. 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att hälsa på liknande sätt måste förstås som något 
mångdimensionellt som har olika innebörder för olika individer. Därför kan hälsa ej fastslås 
som något konstant eller ett värde som kommer fram i en tabell (ibid). Det är viktigt att som 
sjuksköterska vara medveten om att alla har en förförståelse och därför på ett professionellt 
sätt kunna sätta denna åt sidan. En sjuksköterska som möter patienter kan inte utgå från sin 
egna förförståelse utan måste synliggöra och ta hänsyn till patientens förförståelse (Birkler, 
2012). 

Enligt Birkler (2012) ges förklaringen till begreppet förförståelse, som det som föregås innan 
man öppnar och börjar läsa en bok eller i detta fall en självbiografi, där man har 
förväntningar, åsikter eller fördomar angående det man ska få ta del av. Läser man utan att ha 
ett reflekterat synsätt så innebär detta att man läser genom sin förförståelse vilket gör att 
bokens innehåll blir förmedlat via den egna förförståelsen. En bok ska idealiskt läsas 
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oförmedlat via förförståelsen då ett korrekt innehåll endast då kan bli förmedlat (ibid). 
Författarna till föreliggande studie var medvetna om sin tidigare kunskap och sin 
förförståelse. För att minimera förförståelsens påverkan på resultatet diskuterades detta genom
hela analys- och skrivandeprocessen. Genom att båda författarna läste samtliga av de utvalda 
självbiografierna minskades också risken för att den egna tolkningen av materialet skulle 
påverkas av den egna förförståelsen.

Forskningsetiska aspekter.

Studien följde de etiska riktlinjer som finns enligt Helsingforsdeklarationen (2013), där 
hänsyn mot materialet och informanterna ska visas genom att inte kränka, inte förfalska 
materialet, värna om integritet och rättigheter för källorna. Likaså vilka skyldigheter författare
har och att ett forskningsarbete aldrig får komma före vad som är det bästa för individerna 
som skrivit självbiografierna. Genom att följa dessa direktiv, minskas risken att kränka och 
misstolka informanterna. Eftersom de fem frågorna i den etiska egen granskningen besvarades
med nej behövdes ingen ytterligare etikprövning (Etik Kommitten Sydost, 2019). 
Självbiografier som valdes är livsberättelser som beskriver hur personer upplever sin värld. 
Innehållet i böckerna visar hur personerna upplever lidande, hälsa, ohälsa och vård 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017). Etiska aspekter utifrån oredlighet beaktades genom att inte 
avsiktligen manipulera, plagiera eller förvränga materialet (Kjellström, 2017). 
Hänsyn togs till upphovsrätten genom att följa lag (1993:1007) 11 §. Bestämmelserna i detta 
kapitel medför inga inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § utöver dem som följer av
26 c §.
När ett verk återges offentligt med stöd av detta kapitel skall källan anges i den omfattning 
och på det sätt som god sed kräver samt får verket inte ändras i större utsträckning än 
användningen kräver. Lag (1993:1007).

Resultat.
Resultatet baserades på fem självbiografier, som belyste upplevelsen av att leva med ADHD.
Vid analysen framkom tre huvudkategorier och nio underkategorier (Tabell 2).

Tabell 2. Kategorier och underkategorier
Huvudkategori Underkategori

Att leva med ADHD • Uppleva sig som annorlunda
• Inverkan i självkänslan
• Känslor av utanförskap 
• ADHD som en framgångsfaktor 

Att få en ADHD-diagnos • Livet före diagnosen
• Livet efter diagnosen

Att hantera sin ADHD • Rutiner, strategier och behandlingen
• Positiva känslor
• Stöd från familjen
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Att leva med ADHD

I självbiografierna framkom att det fanns många svårigheter att leva med ADHD. Dessa 
svårigheter yttrade sig i hur de själva upplevde sin diagnos vilket påverkade deras självkänsla 
och gjorde därför att de kände sig annorlunda. Samhället placerade dem utanför de gängse 
normerna och därför upplevdes dessutom ett utanförskap. En gemensam nämnare var att 
många av dem också hade dyslexi vilket skapade stora problem i vardagslivet.

En stor svårighet som flera av individerna tog upp var deras brist på impulskontroll. Detta 
medförde att de gjorde saker som “normalstörda” människor knappast skulle göra, eller 
åtminstone veta när det var dags att sluta. Ett annat problem var också deras oförmåga att 
slutföra en sak innan de påbörjade nästa. De lärde sig tillslut att också vända de upplevda 
symtomen från att vara negativa till positiva och såg även fördelarna med att vara annorlunda 
och inte vara som alla andra. Alla individerna såg sin ADHD som något positivt, som en slags
superkraft eller framgångsfaktor.

Uppleva sig som annorlunda

Samtliga individer beskrev svårigheterna att leva med en ADHD-diagnos. Ofta kände de sig 
inte normala, då de inte visste hur man gör något i lagom form som tex sover, äter, tränar, 
shoppar, älskar, städar, gråter, skriker, slåss, diskuterar eller argumenterar. Det är alltid en 
utmaning att leva med ADHD eftersom alla människor förväntas vara sociala, hantera intryck,
hantera stress och press. Det sägs att en människa med ADHD oftast saknar filter. De sade 
oftast exakt vad de tänkte utan att först tänka efter om det var så klokt att säga, vilket gjorde 
att de sårade personer utan att egentligen mena det.

“Som ADHD människa så följer jag min känsla, och min ärlighet, jag är liksom lite för snabb 
för att hinna tänka ett steg till, innan jag inser att riktigt så ärlig behöver jag nog inte vara. 
Jag tänker inte “Nej så kan jag inte säga,” jag tänker istället att eftersom du frågar mig om 
något, så är du intresserad av vad jag tycker. Jag har liksom inte tid att få klart för mig om 
du hanterar mitt svar” (Ikonen Nilsson, 2009, s.17).

De kunde ta in upp till 40-60 gånger fler intryck än andra, vilket innebar att de såg och hörde 
allt och hade svårigheter med att stänga av alla intryck.
De beskrev även att problem uppstod när samhället förväntade sig att de skulle bete sig som 
övriga människor. Exempel på detta kunde vara då de ofta som väldigt kreativa och 
handlingskraftiga människor ställdes under krav på stillasittande och koncentration i stökiga 
miljöer. 

”Jag gör allting, precis allting, väldigt mycket och väldigt intensivt - eller inte alls. Så har det
alltid varit och så kommer det förmodligen att förbli, även om jag med åren har förstått att 
inte alla människor fungerar så.” (Karpathakis, 2017, s.30).

Inverkan på självkänslan

ADHD diagnosen påverkade samtliga individer i deras vuxna liv genom att ge dem känslan 

13



av att inte vara som alla andra, vilket påverkade deras självkänsla till att inte känna sig 
normal. Det ställdes krav på dem där de kände att de måste ha ordning och koll i livet för 
annars gjorde samhällets normer dem till sämre människor. De hade därför ofta känt 
förtvivlan över misstag som gjorts, även där det var omöjligt för individerna att reagera på 
något annat sätt till stor del på grund av deras ADHD. 

Många av individerna upplevde sina känslor som en ”berg och dalbana”. Ena dagen kunde allt
kännas bra medan nästa dag kändes allt nattsvart, vilket skapade stora svårigheter i relation 
med andra, som partner, vänner och föräldrar, just när känslorna gick upp och ner. Även 
känslan av att inte vara som andra och känna att de inte dög, påverkade samtliga individers 
självkänsla negativt. Att passa in och vara en del av en helhet, var viktigt vilket flera av 
individerna tog upp, men då deras ADHD skapade problem med detta, sjönk individernas 
självkänsla och de kände sig misslyckade. En del av individerna uttryckte att ADHD var en 
”självkänslodödare” som gav låg tilltro till sig själv. Ofta förekom uppfattningar om sig själv 
som lat, slarvig och lite dum i huvudet. 

Jag har tagit illa vid mig, haft känselspröt på helspänn för att uppmärksamma saker som ej 
kanske finns. Alla mina misslyckanden har skapat en känsla av att inte duga.” (Ikonen 
Nilsson, 2009 s.84).

Känslor av utanförskap

Samtliga individer kände genom sin diagnos av ett utanförskap. Ett utanförskap att aldrig 
riktigt passa in. Hur mycket de än försökte så fungerade det inte, de passade inte in, de kände 
sig aldrig som alla andra. En del av individerna tog även upp det svåra med vänner. Många 
hade ytterst få vänner som orkade med dem, där de kunde vara sig själv och bli accepterade 
för den de var. De var helt enkel för mycket, för mycket av allt. De hade svårigheter att sitta 
still i skolan, vilket gjorde att klasskamrater tyckte de vara jobbiga och därmed kände de ett 
utanförskap redan i tidig ålder. 

“Jag var inte som dem. Man skulle spela fotboll och vara tuff och klä sig som alla andra. Jag 
var en udda figur som gick min egen väg och som dessutom inte kunde sitta still” (Frisk, 
2017, s.15).

Många av individerna tog även upp att deras motorik och brist på koordinationsförmåga hade 
skapat ett utanförskap, då de inte lyckas utföra det som förväntades av dem. Även att de fick 
sina svårigheter/brister utpekade av skolsystemet spädde på deras känsla av utanförskap och 
hade en stor inverkan på uppväxten. 

“Min fröken såg det som sin största uppgift, att träna mig i att våga hoppa bock och gå 
balansgång, till deras skrattsalvor hoppade jag bock genom att snubbla, ramla och slå mig 
illa” (Ikonen Nilsson, 2009, s 68).
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ADHD som en framgångsfaktor

Upplevelsen av att se sin ADHD diagnos som en superkraft var genomgående i de flesta 
självbiografierna. De var idag trygga i sig själva och kunde se sin diagnos som en enorm 
potential. De hade tagit sig ur utanförskapets grepp och gjorde det de ville och var bra på. 
Superkraften gjorde dem till en tillgång och inte en belastning som medförde extra kostnad 
för samhället. Detta visar att förändringar kan äga rum, saker och ting kan bli bättre bara det 
ges utrymme för att nå sina mål i livet. 

Samtliga individer tog alltså upp att ADHD även har bra sidor. Fanns det intresse av något, 
kunde det utföras under en längre period. Att vara fullt koncentrerad, hyperfokuserad och 
utföra sitt “speciella intresse” oklanderligt, gjorde att ADHD blev en drivkraft till ett mer 
framgångsrikt liv. 

Karpathakis (2017) skrev att han hade en enorm energi, nyfikenhet, kreativitet och en enorm 
drivkraft, tack vare sin hyperfokusering. Fick han bara förutsättningar, stödet och verktygen 
för att nå sin fulla potential kunde han nå hur långt som helst med sin ADHD diagnos.
Ikonen Nilsson (2009) beskrev sin ADHD som en inspiration som framkallade hennes 
kreativitet. Det hon tyckte om med sin diagnos var att hon kunde sitta hur länge som helst 
med det hon tyckte om. Hennes passion gjorde henne oövervinnerlig. Hennes fördelar var att 
hon vågade göra saker andra inte vågade. 
Likaså beskrev Frisk (2017) att han tack vare sin ADHD hade mer energi än de flesta, han var
mer nyfiken och ville utforska och testa så mycket som möjligt, han skrev även att när andra 
tog det lugnt så gasade han bara på. Han sa vad han tyckte och tänkte, allt detta tyckte Frisk 
var en tillgång i sitt arbete. 

“För om jag verkligen är intresserad av något har jag väldigt lätt för att lära mig och går in 
för det till tusen procent” (Frisk, 2017, s.20).

Utan allt detta så uttryckte Frisk (2017) att “Hade jag inte haft det här drivet skulle jag 
förmodligen jobbat på ett astrist jobb hemma i Eskilstuna och vara grymt uttråkad”(s.137). 
Istället så hade han skapat sig själv ett jobb, fått en karriär och som han uttryckte det så levde 
han sitt drömliv.

Att få en ADHD-diagnos

I självbiografierna framkom det att känslan av att vara annorlunda var problematisk innan 
individerna fick sin ADHD diagnos. I de flesta fall gav en ADHD - diagnos förklaringen till 
varför de inte upplevde sig som alla andra i deras omgivning. De kunde då lättare acceptera 
sina symtom och därmed hitta strategier för att hantera sina problem på ett bättre sätt, vilket 
underlättade för individerna. Individernas liv före och efter diagnossättning beskrivs här för 
att tydliggöra betydelsen av att få en förklaring till deras symtom.

Livet före diagnosen

En del individer beskrev livet före diagnosen som svårt då de var rädda att andra skulle 
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upptäcka att de var annorlunda. Ikonen Nilsson (2009) menade att rädslan för att bli 
påkommen och avslöjad var stor. Rädslan och försöken till att bli omtyckt gjorde henne 
duktig på att se vad andra människor ville att hon skulle vara (ibid).
Före diagnosen var satt, upplevde en del rädsla för att få besked om de hade ADHD eller ej. 
Om de fick diagnosen innebar det kanske att de skulle bli stämplade för livet, fick de inte 
diagnosen innebar det att de utan någon förklaring bara var konstiga och annorlunda. Många 
av individernas dyslexi skapade dessutom problem i skolan med att läsa och skriva, vilket 
gjorde att de hade svårt att följa med och tappade tråden i skolans undervisning. Detta gjorde 
att de hittade på andra saker, vilket till stor del störde andra i klassen. De fick därmed även 
kunskapsbrist då de inte tog del av den anpassade undervisning som de behövde för att 
motverka ADHD-symtomen och till viss del sin dyslexi. Även bemötandet i vården var inte 
som individerna hade önskat att den var, då vården inte bemötte individerna på rätt sätt. 
Individerna kände ofta att vården dömde dem istället för att stötta dem.

“Jag gick först på ett vanligt dagis i centrala Stockholm, Kastanjebacken som inte fungerade 
så bra, då jag bara sprang runt och var orolig”(Forselius 2017 s.12)

Livet efter diagnosen

Att få en ADHD diagnos innebar medicinering för nästan samtliga individer vilket förändrade
deras liv. De upplevde sig märkbart bättre då de var mer alerta och kunde koncentrera sig 
bättre. En av dem fick medicin utskrivet efter att diagnos ställts, men valde trots detta bort 
medicinering eftersom det inte kändes rätt för honom. Han hanterade istället sina symtom 
genom att utarbeta egna metoder och rutiner som hjälpte honom till och med bättre än 
medicin. Dessa metoder och rutiner var att träna dagligen och att undvika socker som gav 
honom ett överskott av energi och adrenalinkickar.

Samtliga individer tyckte livet var lättare att leva när de visste att deras svårigheter berodde på
en ADHD diagnos. 
Ikonen Nilsson (2009) skriver ”Visst, jag är annorlunda, har inte alltid full koll på allt man 
ska ha. Men jag är inte ens säker på om jag vill ha det. Jag tror inte det skulle passa mig, för 
det är inte jag.’’ (s.96).

Att hantera sin ADHD- diagnos

Genom att acceptera sin diagnos gick det lättare att hantera symtomen med hjälp av 
mediciner, rutiner eller strategier vilket gjorde att vardagen fungerade bättre. Flera av dem 
fick stöd av familjen för att klara av vardagsbestyr. Genom att följa de strategier som fungerar
för individerna, fick de sitt liv att fungera mer optimalt, oavsett om det var coping-strategier 
eller medicinering som användes för att kontrollera symptomen. Flera av individerna 
påpekade att om de inte höll sig till den medicinering, strategier eller rekommendationer som 
fungerade, kom symptomen tillbaka, om det så bara var för att de hade slarvat med sömnen. 
Genom att ta sin medicin upplevde de att symptomen gick att kontrollera. Dock upplevde de 
hur symptomen kom tillbaka när de slutade med medicinen. 
Det fanns även fördelar i att vara mer fokuserad, kreativ och snabbare än andra runt omkring 
vilket skapade positiva känslor och hjälpte individen att lättare acceptera sig själv.
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Rutiner, strategier och behandling

Det framkom att samtliga individer hade lärt sig leva med sin ADHD och utarbetat strategier 
som gjorde det lättare att fungera i vardagen, som att kunna hantera tid, planera och fullfölja 
aktiviteter samt skapa ordning. Följdes inte dessa strategier, rutiner eller behandlingar så kom 
ofta symtomen tillbaka. De flesta medicinerades för sin ADHD, vilket gjorde livet lättare att 
hantera medan en av dem fick vardagslivet att fungera genom de rutiner och metoder han 
skapat som fungerade för honom. 
Rutiner och strategier var närvarande i alla individers liv. Utan klara rutiner och strategier 
fungerade inte deras liv, då ADHD symptomen tog över deras liv och skapade ett kaos.

“För idag är jag mera medveten om hur det känns och blir när jag är stressad. Det hade jag 
inte en aning om innan jag började med mina tabletter” (Ikonen Nilsson, 2009, s.123)

Positiva känslor

Genom att acceptera sig själv precis som den individ de var, skapade de en bättre självkänsla 
genom att de tänkte positiva tankar och hade positiva känslor om sig själva. De valde att se 
fördelarna och inte nackdelarna med sin ADHD-diagnos vilket gjorde livet lättare att leva. 
Genom hjälp av tankarnas kraft, skapade individerna en positiv självbild, vilket hjälpte och 
stöttade dem när omgivningen inte gjorde det. Även när individerna hade nått framgång i sitt 
liv, så kvarstod behovet av att tänka och känna positiva känslor om sig själva för att inte 
uppleva sig som misslyckade och missanpassade, då deras självkänsla varit låg hela livet 

“Jag kan istället nästan säga att jag är stolt över att vara som jag är. Jag är en tillgång för 
denna värld. Jag har ett annorlunda sätt att tänka och jag gör saker på ett kreativt och 
spännande sätt.” (Ikonen Nilsson, 2009, s.100)

Stöd från familjen

Genom stöd och hjälp från familjen fungerade deras liv bättre, mycket på grund av att 
individerna kunde upptäcka sina svagheter och vilken hjälp de behövde. Detta gjorde det 
lättare för familjen att stötta upp med den hjälp som behövdes men att inte ta över funktioner 
och uppgifter de kunde utföra självständigt.

De flesta av individerna hade något som de behövde hjälp med för att klara sin vardag. Några 
av dem skrev listor för att komma ihåg vad de skulle göra, vad de inte fick glömma. Stöttning 
från någon i deras närhet fanns det därför ett ökat behov av. Familjen stöttade upp och i viss 
mån begränsade, för att hjälpa till med den eftertänksamhet individerna inte själva besatte.

“Jag kan känna mig som en bortskämd snorunge ibland. Pappa hjälper mig ju att betala 
räkningarna, eftersom jag inte skulle klara av att hålla koll på det själv. Det vet vi båda två. 
Så är det bara. Och mamma hjälper mig ibland med tvätt. Jag vet ju hur man gör - det är ju 
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ingen raketforskning direkt -men många gånger blir det liksom inte av, jag lyckas inte ta mig 
ner till tvättstugan när jag ska. Jag är inte riktigt där än” (Frisk, 2017, s.78).

Familjen visade förståelse och hade överseende för att individerna ibland var väldigt intensiva
i perioder. Denna intensitet kunde stressade upp andra familjemedlemmar, men genom
 överseende med detta, tilläts individerna vara som de var. Likaså genom att familjerna visade
att de kunde se det humoristiska i situationen och accepterade individerna precis som de var, 
stärktes individerna i att det var ok att vara sig själv och att de var älskade och accepterade 
precis som de var.

Eller som Ikonen Nilsson (2009) har citerat av sin make. “Vi är en lite intensiv familj, min fru
och våran store pojke har lite damp på morgonen, bara. Dessa två hinner med att få igång 
hela familjen på två röda” (s. 88). 

Diskussion

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med induktiv kvalitativ ansats utfördes för att belysa 
upplevelsen/erfarenheten av att leva med ADHD återgiven av vuxna individer över 18 års 
ålder (Henricson & Billhult, 2017). Utgångspunkten i att använda sig av en kvalitativ metod 
innebär att förstå, förklara och beskriva den unika individens upplevelse av att leva med ett 
syndrom i detta fallet ADHD. Utifrån studiens syfte speglade därför självbiografierna 
individernas personliga erfarenheter och upplevelser på ett bra sätt. Vetenskapliga artiklar 
valdes bort eftersom det inte fanns tillräcklig mängd av god kvalite som belyser det valda 
ämnet. 

Sökningen efter självbiografier gjordes främst i databasen Libris då ett stort utbud av 
självbiografier fanns tillgängliga där, likaså att sortimenten av tillgänglig litteratur uppdateras 
på en kontinuerlig basis, vilket gjorde att irrelevant och icke tillförlitlig litteratur sorterades 
bort. Även sökning på Adlibris genomfördes för att köpa in självbiografier, då viss form av 
litteratur inte var tillgänglig på Linneuniversitetets bibliotek eller på Region Kronobergs 
Hälsobibliotek, där det även fanns möjlighet att låna den litteratur som krävdes. Även fjärrlån 
användes, vilket hade en lång leveranstid. Vid sökning i Libris kom faktaböcker om ADHD 
upp, även då sökordet som användes tydligt var självbiografier, vilket kan tolkas som en brist 
i Libris sökfunktion.

Litteraturen som användes i denna studie valdes och utgick från de inklusionskriterier och 
exklusionskriterier som var uppsatta för studiens urval och urvalsförfarande.

Barn och unga under 18 år valdes bort eftersom studiens syfte var att belysa vuxnas 
upplevelser. Materialet som ligger till grund för arbetet kom från vuxna individer med egen 
erfarenhet av ADHD, och inte återberättad erfarenhet eller åsikt från utomstående vilket 
stärker studiens validitet i bemärkelsen att förstahandsinformation användes, likaså höjs 
tillförlitligheten i informationen som framkom. 
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Självbiografierna var publicerade mellan 2009 och 2019 vilket gör att informationen som 
framkom är giltig och aktuell, då den är relativt ny, likaså då det framkom samstämmiga 
uppgifter oavsett år för publicering. Samtliga urval överensstämmer således med de uppsatta 
kriterierna. Resultatets validitet stärks således av att samtliga inklusions- och 
exklusionskriterierna följdes och av att rätt val av information används för att motsvara 
studiens syfte.

De fem självbiografierna som ingick i studien beaktas som tillräckligt och valdes genom en 
diskussion mellan författarna, där hänsyn till studiens syfte, inklusions- och 
exklusionskriterierna togs. Om mer tid hade funnits till förfogande hade möjligen flera 
självbiografier inkluderas. Studien speglar ett könsneutralt perspektiv i den bemärkelsen att 
två av självbiografierna var skrivna av kvinnor och tre av män, då ADHD förekommer hos 
båda könen, även om män är lite mer representerade i statistiken och har i yngre ålder ett mer 
utåtagerande sätt (Karterud, Wilberg & Urnes, 2014). Fokus i studien var upplevelsen av 
ADHD, vilket gjorde att en jämförelse mellan kvinnor och män ej heller var av intresse. 

Före analys genomgick samtliga av de valda självbiografierna en kvalitetsgranskning enligt 
Segesten (2012) källkritik och tryckt text. Segesten (2012) ställer också som krav att 
självbiografierna ska vara kvalitetsgranskade innan publicering, vilket de är genom att de är 
publicerade via bokförlag. Dock var en av böckerna publicerad av eget bokförlag vilket 
innebär att boken inte alltid är kvalitetsgranskad. Detta är något som måste tas i beaktning vid 
tillförlitligheten av sammanställning av materialet.

Tillförlitligheten stärktes i den mån att informationen i form av självbiografier var 
förstahandsinformation och därför mer tillförlitlig jämfört med information i andra hand. 
Vidare lästes allt material av båda författarna vilket också stärkte tillförlitligheten och 
minskade risken för individuella tolkningar.
Resultatet var samstämmigt på många punkter, vilket gör denna studie överförbar till liknande
patientgrupper. Tolkningar av fakta redovisas noga och tydliga citat och referenser gör studien
verifierbar. Självbiografierna var aktuella och likartade oavsett vilket år de skrevs 
(Kristensson, 2014) vilket ökar studiens giltighet. Erfarenheten och upplevelsen av 
individerna överensstämmer således på många punkter, både hur ADHD gestaltar sig i form 
av symptom, tillika hur individerna upplever sin vardag.

Risken för feltolkningar i innehållsanalysen minskades markant genom att en textnära 
beskrivning gjordes och inga egna tolkningar vägdes in samt att relevanta och lämpliga citat 
redovisades. Hade inte denna analys följts och genomförts hade risken för feltolkningar ökat 
och innehållet i texten blivit missvisande. 

Forskningsetiska aspekter tillgodosågs genom att följa de etiska riktlinjer som fanns enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013). Detta gjordes genom att inte förfalska materialet, inte 
kränka uppgiftslämnarna, samt värna om integritet och rättigheter för källorna. Upphovsrätten
till verken respekterades genom att tydliga källhänvisningar användes och citaten inte 
ändrades utan återgavs ordagrant. 
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Resultat diskussion. 

I resultatet framkom individernas livsvärld genom deras beskrivningar av hur det var att leva 
med ADHD. Hur de uppfattade sig själva berodde på deras symptombild och hur andra 
människor förväntar sig att de skulle vara som människor. Deras liv bestod i stor del av 
känslan att vara annorlunda och känna sig odugliga. Därför var det viktigt för dem ha få en 
diagnos som gav en förklaring till varför de var annorlunda, för att på så sätt minska 
livslidandet (Gustin & Bergbom, 2016). 

De upplevde sig själva som annorlunda och likaså kände de sig utanför, vilket negativt 
påverkade deras självkänsla och livsvärld. Brown (2016) beskriver att det är vanligt att 
individer med stora ADHD-problem upplever många år av frustration, demoralisering och 
förödmjukelse, mycket på grund av att individen har en oförmåga att göra samma saker som 
sina jämnåriga. Särskilt där förväntningen från sig själv, men även från omgivningen. 
Resultatet visade också att individerna ofta hade problem att fullfölja uppgifter och att de 
gärna påbörjade en ny aktivitet eller uppgift utan att först avsluta den tidigare. Deltagarna i 
Schrevel et al. (2014) studie visar även upp liknande upplevelser i sina svårigheter med att 
leva med ADHD.

Individerna upplevde vidare att de behövde vara någon annan än sig själva för att passa in. 
Detta var tidskrävande och energitömmande då den levda kroppen påverkas av emotionella 
upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). På grund av att de inte uppträdde som de 
förväntades, så passade de inte heller in i samhällets normer, vilket medförde ett utanförskap 
och livslidande. 

Något de även tog upp var svårigheterna att ha relationer med andra människor på grund av 
sin ADHD diagnos. Michielsen et al. (2015) stödjer detta i sin studie där deras resultat visar 
ADHD associeras med att vara skild/aldrig gift, ha mindre människor i sitt nätverk och att de 
oftast är ensamma känslomässigt vilket i sin tur leder till social ensamhet och utanförskap.

Då individerna i resultatet och deltagarna i Schrevel et al. (2014) studie upplever samma typ 
av problem och upplevelser av att leva med ADHD, pekar detta på en viss överförbarheten av
föreliggande litteraturstudies resultat till liknande grupper.

Samtliga individer fann också styrkor i sin ADHD genom att hitta olika sätt att hantera sin 
diagnos. De vände negativa symtom som att ha för mycket energi till något positivt då de 
utförde saker mycket snabbare än andra och inte blev trötta lika fort.

Samtliga såg styrkor i att vara fokuserade, ha mycket energi och därmed vara kreativa. Detta 
stärks även av Mahdi et al. (2017) som beskriver att ADHD innebär att ha speciella styrkor 
som kreativitet, hyperfokusering och att ha mycket energi som kan användas till sin fördel. 

Hupfeld et al. (2018) skriver vidare att vuxna med ADHD ofta rapporterar om episoder av 
långvarig, mycket fokuserad uppmärksamhet. Dock har de tendens att bli distraherade av 
irrelevant information (ibid). Därför är det betydelsefullt att personer i deras omgivning inte 
begär att de ska fokusera på mer än en uppgift åt gången då de således lätt kan bli 
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distraherade.

Individerna i föreliggande studies resultat upplevde även den ökade fokuseringen som något 
positivt, många av dem kallade det för en framgångsfaktor, men stöd från familjen krävdes för
att inte tappa fokus.

Det har visat sig att den forskning som genomförts på symptom som fokusering betonar att 
individer med ADHD lätt blir distraherade. Denna del av syndromet ADHD kan möjligen 
mötas av förståelse och här kan det därför finnas möjlighet att ge individer stöttning på rätt 
sätt. Sjuksköterskan måste i mötet med individer med ADHD vara uppmärksam på detta för 
att kunna ge individen en möjlighet att fokusera på de viktiga i mötet utan att bli distraherad 
av ovidkommande saker.

Livet före fastställd diagnos innebar för individerna att de inte visste varför de upplevde sig 
annorlunda. Det framkom även att de hade en rädsla över att få en diagnos som kanske 
medförde stigmatisering. Almer & Sneum, (2012) menar att de som inte fått sin diagnos 
förrän i vuxen ålder ofta kunde berätta att de alltid upplevt en känsla av att någonting varit fel 
med dem utan att de förstått att de lidit av en psykisk störning som ofta går att behandla (ibid).
För att stärka individer som inte har en fastställd diagnos är det därför viktigt att sjukvården 
tar symtomen på allvar och utreder ifall individen har ADHD för att på så sätt hjälpa personen
till ett bättre liv, genom medicinering eller andra strategier som kan underlätta symtomen. 

I resultatet uppmärksammades att de flesta individerna tog upp att den medicin som behandlar
ADHD hjälpte och fick det “surr” och oroliga känslan i kroppen att försvinna. Fyra av 
individerna framhöll, att utan medicinering fungerade inte deras liv tillfredsställande. Pitts 
(2014) skriver i sin studie att läkemedel har en positiv effekt på ADHD, men även att 
läkemedel inte alltid fungerar, utan att detta är väldigt individuellt. Detta beskrevs även i 
resultatet av en individ som valt att avstå behandling i form av läkemedel. 

För att kunna lindra individens lidande genom en fungerande behandling, krävs det att 
individen medverkar fullt ut i behandlingen, vilket även kräver att individen är välinformerad 
om vad ADHD innebär och vilka svårigheter som kan uppstå (Brown, 2016). Något annat 
som har betydelse hur bra den enskilda individens kropp reagerade på läkemedelssubstansen. 
En fungerande behandlings huvudsyfte är att lindra och minimera skadan av ADHD (ibid). 
Detta kräver att den enskilda individen är motiverad att genomföra den behandling som 
erbjuds, i annat fall måste behandlingen ändras och anpassas så det att individen upplever att 
den fungerar och att den erbjudna behandlingen är genomförbar.

När det gäller behandling av ADHD bör sjukvården ta i beaktning att all form av behandling 
är viktig. Behandling med centralstimulerande läkemedel är inte det enda som behövs utan att 
strategier och struktur är också nödvändiga insatser vid ADHD. Här är sjuksköterskans 
uppgift viktig genom att uppmärksamma varje individs behov av stöd och hjälp.

Efter fastställd diagnos visade resultatet att individerna upplevde en lättnad över att få 
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förklaring till sina symtom och känslor. 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att en fastställd diagnos ingriper i individens 
livssituation genom att påverka den sociala rollen och ens identitet. Detta bekräftas av att det 
blev viktigt för individerna att få en diagnos.

Det framkom i resultatet att alla individerna hade haft alla symptomen i barndomen och även i
vuxen ålder. Detta är viktigt att betänka då ingen av individerna i studien fick sin diagnos i 
barndomen, fast alla tydliga kriterier var uppfyllda. I självbiografierna fanns även tankar kring
huruvida de haft samma svårigheter i sin uppväxt om diagnosen ADHD satts redan när de var 
barn. Almer & Sneum, (2012) skriver att tidiga anpassningar i livet verkar ha stor betydelse 
för hur en individs liv och självkänsla påverkas av att få en diagnos. 

I resultatet framkom det vidare att individerna varit tvungna att acceptera sig själva så som de 
var, för att på så sätt lättare kunna hantera sin ADHD diagnos. Genom att ha en positiv 
självbild och känsla, vändes negativa symtom till något positivt för att se fördelarna med att 
inte vara som alla andra. Detta medförde ett behov av förståelse och uppmuntran från deras 
omgivning för att förstärka känslan av att symtomen var positiva och att de var en tillgång i 
samhället. 
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att det är en uppgift för både den vårdvetenskapliga 
och medicinska forskningen att finna metoder som fungerar för att förhindra vårdlidande och 
livslidande, både genom medicinering och andra strategier som kan att dämpa hyperaktivitet 
(ibid).
När sjuksköterskan ser individen bakom symtomen, blir det också lättare att stärka de positiva
känslor som behövs för att känna att en diagnos inte gör dem till sämre människor. Det är 
viktigt att ha positiva känslor om sig själv och sin självbild, för att motverka att depression 
uppstår genom känslan att vara annorlunda och ha olikheter i förhållande till samhällets 
normer.

Samtliga individer hade lärt sig leva med sin ADHD och att de hade utarbetat strategier som 
gjorde det lättare att fungera i vardagen. De hade hittat vad de behövde för struktur eller 
strategi för att fungera både på det sätt de själva ville, men likaså i samhället. Olika strategier 
som bestod i att lära sig hantera tidsåtgång, planera och fullfölja aktiviteter samt skapa 
ordning. 

Karterud, Wihlberg och Urnes (2014) beskriver att mycket har sin grund i att många individer
med ADHD har problem inom flera olika områden som t.ex:, att bibehålla uppmärksamhet, 
att planera och organisera uppgifter, samt vilket beteende som är korrekt att uppvisa. Men 
även att reglera sina impulser och känslolägen (ibid). 
De flesta individerna medicinerades för sin ADHD, vilket även det är en form av strategi. 
Genom att individerna själva såg vilka strategier som behövdes för att de skulle fungera 
normalt, så utarbetades individuellt anpassade strategier utöver läkemedelsbehandling, vilket 
gjorde livet lättare för dessa fyra att hantera medan en av dem fick vardagslivet att fungera 
enbart genom att han skapat fungerande rutiner och metoder.

Den vanligaste behandlingen inom sjukvården i Sverige är förutom medicinering, 
beteendeterapi, så kallad coping strategi. Båda typerna av behandling fokuserar på att 
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patienten ska få lindring för sina symptomen men även få hjälpmedel att hantera sin ADHD 
(Lidmark, 2016). Samtliga individer hade också olika former av strategier att tillgå för att 
lättare hantera vardagslivet. Utan dessa strategier menade de att vardagen inte fungerat i lika 
stor grad. Strategier och medicinering verkade vara en korrekt behandlingsform vid ADHD.

I studien framkom det från alla individer att familjens stöd och hjälp var betydelsefullt på 
många olika sätt, både praktiskt och verbalt. Det framkom att de inte hade klarat sig i 
samhället i lika hög grad, som de nu gjorde. De fick hjälp med både sin privata ekonomi men 
likaså med praktiska göromål som att få hjälp med tvätten, vilket minskade deras stressnivå i 
kroppen och främjade ett välbefinnande.

Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av att familjen eller närstående inkluderas i 
vården. Likaså har de en viktig roll som stöd och hjälp i den mån de orkar och kan vara 
behjälpliga, då vården bedrivs ur ett personcentrerat perspektiv.

Det kan ifrågasättas om vården kan förlita sig på att familjen alltid kan stötta upp på de sätt 
som det finns behov av eftersom nätverket för individer med ADHD oftast är relativt litet och 
obehandlad ADHD är frustrerande för alla att genomlida, även för individens familj. 

För att minska vårdlidande som uppstår vid felaktig kontakt med vården bör sjuksköterskan 
vara väl införstådd med de svårigheter det innebär att ha ADHD, även om detta skapar en 
press på hen och ett ökat behov att utbildning för att kunna bemöta dessa personer utifrån 
deras livsvärld och individuella behov.

Klinisk implikationer 

Individerna i studien upplevde stora svårigheter i det dagliga livet, men med anpassning gick 
det att få en fungerande vardag. Likaså hade individerna vänt de klassiska symptomen som 
rastlöshet och impulsivitet till något positivt som många gånger kunde användas i såväl deras 
yrkesliv, som privatliv. Bara genom att acceptera sig själva, kom de långt med både 
självkänslan och känslan av att de passade in i samhället. Detta är något som är av största vikt 
och som bör beaktas i mötet mellan individerna och sjuksköterskan. Förståelse och tolerans 
för det unika ökar både chansen av att få ett vårdande möte men likaså att förhindra lidande, 
om inte helt så i den mån det går. Genom att sjuksköterskan involverar sig och hjälper 
patienten, skapas ett större självförtroende hos patienten.

Sjuksköterskan kan hjälpa till i det dagliga livet genom att skapa struktur i deras vardag. Det 
behövs även ökad kunskap inom området då det kan finnas brister i hur man ger ett bra 
bemötande till de som har ADHD. Detta skapar ett behov för sjuksköterskan som bör fokusera
på att mötet blir vårdande för att på bättre sätt bättre nå fram till patienten.

Även att individer med ADHD förbrukar en större mängd energi när de utför vardagliga 
uppgifter är något som sjuksköterskan behöver ha i åtanke vid möten och när vård ska ges. 
Genom att bespara individen från att förbruka onödig energi, så blir det mer av ett vårdande 
möte och upplevelsen blir positiv.
Studiens resultat kan därför vara användbart för sjukvårdspersonal i praktiken då studien kan 
ge en överblick i hur individer med ADHD upplever och tolkar sin verklighet, vilket kan 
fungera som en vägledning i mötet med patienten och minska vårdlidande.
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Förslag på fortsatt forskning

Ytterligare och mer omfattande forskning på allmän sjuksköterskornas upplevelser och 
erfarenhet av möten med barn och vuxna med ADHD behövs. Detta för att på ett konkret sätt 
kunna påpeka de brister som eventuellt finns i bemötande av individer med ADHD.

24



Referenslista

Almer, G-M. & Sneum, M. (2012). ADHD hos barn och vuxna. Lund: Studentlitteratur AB.

Asp, M, & fagerberg, I. (2012). Begreppsutveckling på livsvärldsfenomenologisk grund. I 
Wiklund, Gustin, L., & Bergbom, I (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur AB.

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori, en grundbok. Stockholm: Liber AB

*Birnstingl, T & Nyberg, T. (2013). Halvhalt. Therese Birnstingl & Torkel Nyberg.

Bolun, C., Yanan, D., Yan, W., Yan, Z., Awen, H., Miao, D., Qianrui, F., Ping, Xiao, L., 
Xiong, G., Feng, Z., & Xiancang, M. (2018). Integrative analysis of genome-wide association 
study and chromosomal enhancer maps identified brain region related pathways associated 
with ADHD. Comprehensive Psychiatry. Volume 88, januari 2019, 65-69. 
doi:10.1016/j.comppsych.2018.11.006

Brown, T, E. (2016). Ett nytt sätt att se på ADHD hos barn och vuxna. Brister i exekutiva 
funktioner. Lund: studentlitteratur AB

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis.
Stockholm:Natur & kultur.

Dahlborg-Lyckhage, E. (2017). Att analysera berättelser (narrativer). I Friberg, F. (Red.), 
Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 
AB.

Ek, A & Isaksson, G. (2013) How adults with ADHD get engaged in and perform everyday 
activities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013; 20: 282–291.doi: 
10.3109/11038128.2013.799226

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

*Forselius, A.(2017). Jag upphäver gravitationen en självbiografi om att leva med autism, 
asperger och ADHD. Malmö: Holmberg.

*Frisk, V. (2017). Min superkraft! så har jag lärt mig älska min struliga ADHD. Stockholm: 
Forum.

25

https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.comppsych.2018.11.006


Fuller-Thomson, E., Lewis, D.A & Agbeyaka, S.K. (2016) Attention-deficit/hyperactivity 
disorder casts a long shadow: findings from a population-based study of adult women with 
self-reported ADHD
Factor-Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto, Toronto, ON, Canada. 
(921). doi:10.1111/cch.12380

Grogan, K., Gormley, C., Rooney, B., Whelan, R., Kiiski, H., Naughton, M & Bramham, J. 
(2017). Differential diagnosis and comorbidity of ADHD and anxiety in adults. British 
Journal of Clinical Psychology (2018), 57, 99–115. doi:10.1111/bjc.12156

Helsingsforsdeklarationen (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: 
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.

Henricson, M. & Billhult, A . (2017). Kvalitativ metod IA. M Henricson (Red). Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB.

Hupfeld, K., Abagis, T & Shah, P. (2018). Living “in the zone”: hyperfocus in adult ADHD. 
ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. doi: org/10.1007/s12402-019-00296-6

Höglund-Nielsen, B. & Granskär, M. (red.) (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom 
hälso- och sjukvård. (Tredje upplagan) (s.224-226). Lund: Studentlitteratur.

*Karpathakis, G. (2017). UNDERBARA ADHD- Den svåra superkraften. Lettland:
 Bokförlaget Max Ström.

Karterud, S., Wihlberg, T., & Urnes, Ö. (2014). Personlighetspsykiatri. Lund: 
Studentlitteratur AB.

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I Henricson, M. (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 
Från ide till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom
hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Kutscheidt, K., Dresler, T., Hudak, J., Barth, B., Blume, F., Ethofer, T., Fallgatter, A & 
Ehlis,A. (2019). Interoceptive awareness in patients with attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD). ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. doi: 
10.1007/s12402-019-00299-3.

Lidmark, A. (2016). Frisk utan mediciner: Om ADHD och Autism. (S.1-10) Malmö: Nature 
Associates.

26



Ljungberg, T. (2008). AD/HD i nytt ljus. (S. 1) Nyköping: Exiris.

Mahdi, S., Viljoen, M., Massuti, R., Selb, M., Almodayfer, O., Karande, S., Vries, P., Rohde, 
L & Bölte, S. (2017). An international qualitative study of ability and disability in ADHD 
using the WHO- ICF framework. 
Eur Child Adolesc Psychiatry 26:1219–1231. doi: 10.1007/s00787-017-0983-1

Michielsen, M., Comijs, H C., Aartsen, M J., Semeijn, E J., Beekman, A T F., Deeg, D J H & 
Kooij, S. (2015). The relationships between ADHD and social functioning and participation in
older adults in a population-based study.
Journal of Attention Disorders (J ATTENTION DISORD), 19(5): 368-379. (12p). doi: 
org.proxy.lnu.se/10.1177%2F1087054713515748

*Nilsson, I C. (2009). Jag föredrar att kalla mig IMPULSIV. Borås: Recito Förlag AB.

Pitts, M. (2014) Attention deficit hyperactivity disorder in adults. Nurse prescribing. Vol 12, 
No 1. Published Online: 20 Jan 2014 https://doi.org/10.12968/npre.2014.12.1.18

Region Östergötland. Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård. Etikrådet 2016-01-01. 
Hämtad 2019-04-01 från https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/312246/Etik
%20och%20bemötande%2019.pdf

Sandel, C,. Kjellberg, A & Taylor, R (2013). Participating in diagnostic experience: Adults 
with neuropsychiatric disorders. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013; 20: 
136–142. doi: 10.3109/11038128.2012.741621

Schrevel, S., Dedding D., Aken, J & Broerse, J. (2014). ‘Do I need to become someone else?’ 
A qualitative exploratory study into the experiences and needs of adults with ADHD. Health 
Expectations, 19, pp.39–48. doi: 10.1111/hex.12328

Singh, P., White, S., Saleem, K & Luty, J. (2015) Identifying ADHD in adults using the 
international personality disorder examination screening questionnaire. J Ment Health, 2015; 
24(4): 236–241. doi: 10.3109/09638237.2015.1057331

Segesten, K. (2012). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för
litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen (2014). Adhd, attention-deficit/hyperactivity disorder. Hämtad: 27 mars, från 
socialstyrelsen,
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-42/Sidor/default.aspx

Sveriges riksdag (2018). Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

27

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-42/Sidor/default.aspx
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/312246/Etik%20och%20bem%C3%B6tande%2019.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/312246/Etik%20och%20bem%C3%B6tande%2019.pdf
https://doi.org/10.12968/npre.2014.12.1.18


Hämtad: 9 april, från Sveriges riksdag,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

Sveriges riksdag (2017). Lag (2017:30) Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad: 26 april, från 
Sveriges riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Sveriges riksdag (2018). Lag (2018:554) Patientlag. Hämtad: 26 april, från Sveriges riksdag, 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-
2014821_sfs-2014-821

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I . (2016). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 
(S.190-194) Lund: Studentlitteratur AB.

28

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729


 Sökschema                    Bilaga 1

Databas Datum Sökord Antal 
träffar

Inkluderad
e

Titel

Libris 19-03-20 ”ADHD” 2038

Libris 19-03-20 ”ADHD”+ 
”Biografier”

77 4 Georgios Karpathakis.

Underbara ADHD- 
Den svåra 
superkraften.

Carina Ikonen Nilsson.

Jag föredrar att kalla 
mig impulsiv.

Therese Birnstingl & 
Torkel Nyberg.

Halvhalt.

Alexander Forselius

Jag upphäver 
gravitationen en 
självbiografi om att 
leva med autism, 
asperger och ADHD.

*Adlibris. 19-04-01 Självbiografi
ADHD.

20 1 Viktor Frisk.

Min superkraft! Så har 
jag lärt mig älska min 
struliga ADHD

*Denna sökning gjordes för att inte missa någon relevant självbiografi.
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Källkritik av tryckt text enligt Segesten                            Bilaga 2

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

populärvetenskap eller något sådant?

2. Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i

fråga?

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

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

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

förstå innehållet, av annan orsak?

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

6. På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och 

professionell kunskap inom mitt ämnesområde?
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Kvalitetsgranskning/källkritisk granskning                     Bilaga 3

Titel 
Författar
e Årtal 
(Land).

Form av
litteratu
r.

Ansvarig 
utgivare 
ort 
(Land)

Författaren
s 
upplevelse.

Bokens 
tryckning.

Kvalitetsgr
anskning.

Bokens innehåll 
som bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenskap.

Underbara
ADHD- 
Den svåra
superkraft
en.

Georgios 
Karpathak
is.

2017 
Sverige

Självbiog
rafi.

Bokförlage
t Max 
ström.

Stockholm

Sverige

Författaren 
Georgios 
fick sin 
ADHD-
diagnos i 
vuxen ålder.
I boken 
berättar han 
om hur det 
är att leva 
med ADHD.

Boken 
trycktes år
2017.

Granskades 
av 
bokförlaget.

Georgios 
beskriver ADHD
som fantastiskt, 
fruktansvärt, 
underbart och ett 
helvete på en och
samma gång. 
Han skriver om 
vilka utmaningar 
det är att leva 
med ADHD.

Carina 
Ikonen 
Nilsson. 

Jag 
föredrar 
att kalla 
mig 
impulsiv.

2009 
Sverige.

Självbiog
rafi.

Bokförlage
t Recito 
Förlag AB.

Borås.

Sverige.

Författaren 
Carina 
berättar om 
ADHD som 
rör till bland
tankar och 
känslor.

Boken 
trycktes år
2009.

Granskad 
av 
bokförlaget.

Carina skriver 
om sina 
upplevelser och 
tankar om hur 
det är att leva 
med ADHD. 
Hon skriver att 
hennes ADHD 
nu är en tillgång.

Halvhalt.

Therese 
Birnstingl 
& Torkel 
Nyberg.

2013 
Sverige.

Självbiog
rafi.

Therese 
Birnstingl 
& Torkel 
Nyberg.

Sverige.

Författaren 
Therese 
berättar om 
hur hon 
hanterar sitt 
liv med 
ADHD-
diagnos.

Boken 
trycktes år
2013.

Granskad 
av 
bokförlaget.

Therese skriver 
om sitt liv, där 
läsaren ges en 
ocensurerad 
inblick i de 
problem som 
ADHD-
diagnosen skapar
i vardagen.

Jag 
upphäver 
gravitatio
nen en 
självbiogr
afi om att 
leva med 

Självbiog
rafi.

Bokförlage
t Holmberg
Malmö

Sverige.

Författaren 
Alexander 
berättar om 
hur det är att
ha en 
ADHD-
diagnos och 

Boken 
trycktes år
2017.

Granskad 
av 
bokförlaget.

Alexander 
beskriver sitt liv 
utifrån de 
upplevelser hans 
ADHD-diagnos 
gett honom. Han 
beskriver hur det 
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autism, 
asperger 
och 
ADHD.

Alexander
Forselius

2017 
Sverige.

ej passa in i 
samhällets 
normer.

är att behöva  
leva upp till 
samhällets krav.

Min 
superkraft
! Så har 
jag lärt 
mig älska 
min 
struliga 
ADHD.

Viktor 
Frisk.

2017 
Sverige.

Självbiog
rafi.

Bokförlage
t Forum.

Stockholm.
Sverige.

Författaren 
Viktor fick 
ADHD-
diagnosen 
vid 17 års 
ålder. I 
boken 
berättar han 
om sin 
uppväxt, 
samt hur han
nu i vuxen 
ålder har 
hittat 
strategier för
att leva med 
sin ADHD.

Boken 
trycktes år
2017.

Granskad 
av 
bokförlaget.

Viktor beskriver 
på ett tydligt sätt 
hur han  upplever
det att leva med 
ADHD.  Han 
beskriver att 
ADHD blivit 
hans superkraft 
på grund av att 
han hittat sina 
styrkor men 
likaså de 
svagheter han 
har,  när han kan 
växla upp och 
när han måste 
växla ner för att 
orka.
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Kategorier och underkategorier i respektive bok, skillnader och likheter                   Bilaga 4

Underbara 
ADHD -Den
svåra 
superkrafte
n
Georgios 
Karpathakis

Min 
Superkraft!
Så har jag 
lärt mig 
älska min 
struliga 
ADHD
Viktor Frisk

Jag föredrar 
att kalla mig 
impulsiv
Carina 
Ikonen 
Nilsson

Halvhalt
Therese 
Birnstingl & 
Torkel 
Nyberg

Jag upphäver 
gravitationen 
-en 
självbiografi 
om att leva med
autism, 
asberger och 
ADHD 
Alexander 
Forselius

Att leva med 
ADHD

Uppleva sig 
som 
annorlunda

X X X X X

Inverkan på 
självkänslan

X X X X X

Känslor av 
utanförskap

X X X X X

ADHD som 
en 
framgångsfakt
or

X X X X

Att få en 
ADHD-
diagnos

Livet före 
diagnosen

X X X X

Livet efter 
diagnosen

X X X X X

Att hantera 
sin ADHD-
diagnos

Positiva 
känslor

X X X X X

Rutiner, 
strategier och
behandling

X X X X X

Stöd från 
familjen

X X X
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