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Sammanfattning 

 

Syftet var att beskriva hur personer med ADHD upplever sin vardag samt vilka 
strategier de använder. Metoden som valdes var en manifest innehållsanalys på 
skönlitterära biografier. Fyra böcker valdes ut för analys och tolkning. Resultatet 
utgjorde fem kategorier med tillhörande 13 underkategorier. Kategorierna var 
upplevelsen av att känna sig annorlunda, obalans i vardagen, svårigheter att hantera 
intryck och impulser, diagnosens betydelse samt strategier för att klara av vardagen. 
Slutsatsen av examensarbetet visade att individens upplevelse är viktig för att få en 
ökad förståelse kring ADHD. Ytterligare en slutsats som kan dras är att 
arbetsterapeuten med kunskapen kan arbeta med hälsofrämjande insatser för att 
förenkla vardagen för en person med ADHD. 

  
Nyckelord: Aktivitetsbalans, arbetsterapeut,  meningsfullhet, strategier, välbefinnande 
 



 

 

 

 

Summary 
 
Title: Awful but amazingly wonderful - About the experience of living with ADHD 
 

The aim of the study was to describe how people with ADHD experience their everyday 
lives and what strategies they use. The chosen method was a manifest content analysis 
on autobiographies. Four books were selected for analysis and interpretation. The 
result consisted of five categories with 13 associated subcategories. The categories were 
the experience of feeling different, everyday imbalances, difficulty in managing 
impressions and impulses, the significance of diagnosis and strategies to cope with 
everyday life. The conclusion of the thesis work showed that the individual's experience 
is important for gaining an understanding of ADHD. Another conclusion that emerged 
from the thesis, is that the occupational therapist with their knowledge can work with 
health promoting efforts to simplify the daily life for people with ADHD. 

 
Keywords: Meaningfulness, occupational balance, occupational therapy, strategies, 
well-being 
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Inledning 

Avsaknad av struktur, rutiner samt balans är vanliga tecken vid diagnos Attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) (Ek & Isaksson, 2013). Det kan leda till en 

upplevd minskad känsla av meningsfullhet, välbefinnande samt svårigheter med att 

klara av sin vardag (Erlandsson & Persson, 2014). ADHD är en neurologisk 

funktionsnedsättning som ca 5-10% av barn i världen lever med. Prevalensen för vuxna 

i världen är lägre än hos barn och beräknas till ca 3-5 %. Mellan 3–5% av barnen blir 

inte av med sin ADHD-diagnos och många får sin diagnos i vuxen ålder, därför är det 

stor risk att prevalensen kommer öka hos vuxna (Ek & Isaksson, 2013). 

  

Flertalet studier som gjorts visar på vikten av att fler studier genomförs på området, 

delvis för att skapa en förståelse för personerna med diagnosen samt påvisa svårigheter 

som kan uppkomma vid en ADHD-diagnos. Studierna tar även upp behovet av 

arbetsterapi och dess goda resultat inom området samt hur de kan bidra till att finna 

arbetsterapeutiska verktyg och interventioner som ger effektiva resultat (Adamou et 

al., 2013; Ek & Isaksson, 2013). Inga studier om hur personer med ADHD själva 

upplever sin vardag har funnits vid sökning. Ek & Isaksson (2013) beskriver behovet av 

mer forskning kring vardagsupplevelsen samt strategier personer med ADHD har. 

Därför finns ett behov att uppmärksamma hur personer med ADHD upplever sin 

vardag samt vilka strategier som hjälper de i vardagen. 

  

Studien belyser personers olika upplevelser samt strategier som kan bidra till ett 

godare vardagsliv hos individer med ADHD. För professionella inom vården kan 

studien främja förhållningssättet och kunskapen i arbetet gentemot personer med 

ADHD. Studien kan indirekt leda till besparingar inom vården genom att belysa olika 

upplevelser som kan bidra till en ökad förståelse på individ, profession samt 

samhällsnivå om hur det är att leva med ADHD.  

Bakgrund 

Diagnosen ADHD delas in i tre olika former enligt Diagnostic Manual of Mental 

Disorders-5 (DSM-5): Ouppmärksam form, hyperaktiv-impulsiv form samt 

kombinerad form. Den ouppmärksamma formen innebär svårigheter med att behålla 

uppmärksamhet för detaljer och ha fokus vid utförandet av uppgifter. Hyperaktiv-

impulsiv form innebär svårigheter med stillasittande, reser sig upp vid längre sittande 

och pratar ofta mycket. Den sista formen är en kombinerad form av ouppmärksam 

form och den hyperaktiv-impulsiva formen där symptom från båda grupperna kan 

yttra sig. Oberoende av form finns olika svårighetsgrader, lindrig, måttlig eller svår 

(Socialstyrelsen, 2014b). 
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Vanligt hos personer med ADHD är att aktivitetsnivån karaktäriseras av att vara 

hyperaktiv. Problem med hyperaktivitet är ofta större i barndomen men vuxna 

upplever ofta rastlöshet och svårigheter med att slappna av. ADHD kan yttra sig på 

olika sätt, såsom svårigheter med att strukturera och kontrollera sin vardag samt 

påbörja och avsluta uppgifter (Ek & Isaksson, 2013; Socialstyrelsen, 2014b). 

Aktivitetsbalans är ett viktigt begrepp inom arbetsterapi och för att undvika stress i 

vardagen som ofta drabbar personer med ADHD, är det viktigt att ha balans i vardagen 

(Erlandsson & Persson, 2014; Socialstyrelsen, 2014b). En känsla av balans uppstår när 

personen är subjektivt nöjd med variationen och mängden av aktiviteter i det 

vardagliga livet (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius (2010) beskriver att personens kapacitet gentemot aktivitetens krav är det 

som påverkar aktivitetsbalansen i en persons vardag. Om det uppstår för mycket 

avbrott i genomförandet av en aktivitet, till exempel vid stora 

uppmärksamhetssvårigheter eller vid bristande koncentration kan ohälsa uppstå. 

Tidigare studier påvisar att personer med diagnosen ADHD har en avsaknad av balans 

och strategier för att klara av sitt vardagliga liv (Ek & Isaksson, 2013; Erlandsson och 

Persson, 2014). Wilcock (2005) menar att avsaknad av balans mellan aktiviteter kan 

leda till stress och en upplevd sämre hälsa. Erlandsson & Persson (2014) beskriver i 

ValMO-modellen att aktivitetsbalans samt vikten av samband mellan omgivning, 

person och utförandet av aktivitet kan bidra till att människan upplever balans. De 

menar att balans i vardagen och i sina vardagliga aktiviteter innefattar även ett behov 

av att ha struktur och rutiner i vardagen. För personer med diagnosen ADHD kan 

struktur, rutiner och balans vara svårt, vilket leder till att de behöver arbeta hårdare 

med att strukturera upp sitt vardagsliv (Ek & Isaksson, 2013). ValMO-modellen 

(Erlandsson & Persson, 2014) påvisar att en lägre balans i vardagen kan leda till att en 

person mår sämre vilket även beskrivs av Eklund et al., (2009). 

  

För att bli subjektiv nöjd med mängden aktiviteter behöver aktiviteterna skapa en 

meningsfullhet för personen. Är aktiviteterna intresseväckande samt skapar 

engagemang och aktivitetsbalans, kan det leda till en känsla av meningsfullhet och 

välbefinnande (Eklund et al., 2010; Erlandsson & Persson, 2014). Resultatet av Ek & 

Isakssons (2013) studie visar att personer med ADHD blir mer engagerade desto mer 

intressant, rolig och utmanande aktiviteten upplevs. Studien visar även på vikten av att 

arbetsterapeuter identifierar meningsfulla aktiviteter samt uttrycker ett behov av mer 

forskning kring ADHD för att förstå problem och svårigheter som personer med 

diagnosen kan uppleva i vardagen. Aktivitet enligt Kielhofner (2012) är ett redskap för 

att nå hälsa och välbefinnande. Aktiviteter som för personen är meningsfulla, är 

terapeutiska. Aktiviteter är allt en person gör under en dag, till exempelvis umgås med 

vänner, promenera och titta på tv. Aktiviteterna är beroende av tid, rum, samhälle och 

kultur. Det sker ett samband mellan den fysiska, sociala, tidsbundna och kulturella 

miljön, som i sin tur påverkar vad människan gör, varför och hur det görs. Miljön 

påverkar utförandet av aktiviteter för personen då miljön kan skapa hinder eller 

möjligheter (Kielhofner, 2012).  
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Kielhofner (2012) och Eklund et al., (2009) beskriver vikten av roller, vanor, rutiner 

och dagliga aktiviteter som viktiga områden för att vardagsbalans ska fungera och det 

är även viktigt att behålla roller, vanor och rutiner (Eklund et al., 2009). Varje dag 

utnyttjas olika roller, det kan till exempelvis vara studerande, idrottare, arbetare, 

mamma och pappa. Olika roller skapas och förändras under livets gång. Har personen 

inte tillräckligt med roller kan det leda till en minskning av meningsfullhet, struktur 

och förlust av identitet. Arbetsterapeuter och klienter kan hjälpas åt för att skapa nya 

roller genom att identifiera intressen, motivation och vad som upplevs meningsfullt 

(Kielhofner, 2012). För individer med ADHD kan det upplevas svårt att hantera 

impulser som också kan påverka omgivningen på grund av en ”avsaknad av filter”. Det 

kan leda till att dessa personer kan bli missförstådda och ha svårt att bibehålla sociala 

relationer (Socialstyrelsen, 2014a). Att behålla och utveckla sina roller och vara 

delaktig i det sociala livet är viktigt för en persons identitet. För att uppnå det genom 

arbetsterapi finns en strävan att arbeta mot meningsfulla aktiviteter och ha kvalité i det 

vardagliga livet samt i samverkan med andra människor (Eklund et al., 2009).  

  

Vanor och rutiner präglas av ett upprepande av det som görs under en dag. Det görs i 

samma ordning, på samma vis och i samma miljö. Människan har vant sig vid att 

utföra sina aktiviteter på ett visst sätt genom alla tider. Enligt Kielhofner (2012) är 

vanor en sammansättning av handlingar för att klara av vardagslivet. Genom rutiner i 

vardagen skapas struktur som kan leda till att vi kan orientera oss i vår omgivning och 

gör så att människan genomför det som förväntas (Kielhofner, 2012). Som tidigare 

nämnt kan personer med ADHD uppleva olika problem som kan leda till att energin 

används på fel sätt och i fel mängd vilket kan leda till följder såsom ångest och 

depressioner. Då depressioner och ångest kan uppstå vid ADHD (Ek & Isaksson, 2013) 

kan personen förlora vanor som påverkar energinivån och motivationen (Kielhofner, 

2012). Kielhofner (2012) menar vidare att arbetsterapeuten kan arbeta med struktur 

för att hjälpa klienten att ta kontroll. Rutiner speglar hur vi använder vår tid och till 

vad samt skapar struktur i våra liv. Vardagliga rutiner är viktiga för alla men 

framförallt för personer med psykiska funktionsnedsättningar vilket inkluderar 

personer med ADHD. 

  

För att förstå hur alla delar kan ha en inverkan på vardagslivet, såsom balans, 

aktivitet, roller, vanor och rutiner (Kielhofner, 2012) samt hur det påverkar personer 

med ADHD och deras upplevelse, finns ett behov av att inhämta mer kunskap inom 

området (Adamou et al., 2013; Ek & Isaksson, 2013). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer med ADHD upplever sin vardag samt vilka 

strategier de använder. 
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Material och metod 

En manifest innehållsanalys genomfördes på skönlitterära biografier där personers 

upplevelse av vardagslivet studerats. Nyttan med vår studie var att “Skapa kunskap om 

hur en människa i sin livsvärld erfar hälsa/ohälsa, lidande och vård” (Friberg, 2012, 

s.141). Skönlitterära biografier analyserades med hjälp av Graneheim & Lundman 

(2004). Förförståelsen som fanns inför studien var att personer med ADHD kan 

uppleva svårigheter med struktur, rutiner, roller samt balans i vardagen. Förförståelse 

kring dessa områden fanns genom erfarenheter hos båda författarna.   

 

Urval 

 

Databassökning med hjälp av till exempel CINAHL och AMED användes enbart för att 

finna tidigare forskning och material till bakgrund och var inte relevant för resultatet 

av studien. De böcker som valdes skulle svara mot studiens syfte. 

 

Antalet böcker som valdes för att läsas och analyseras var fyra stycken. Inga fler 

skönlitterära biografier fanns vid sökning. Inklusionskriterierna var svenska biografier 

om män, kvinnor, ADHD, personer med ADHD, publicerade 2007–2017 samt som 

beskriver personers vardagsliv.  

 

Sökning av litteratur gjordes via internet med hjälp av olika sökmotorer såsom Google 

samt olika bokförlag på internet samt i bokhandeln. Söktermer som användes var 

ADHD, personer med ADHD och biografier om ADHD. Snöbollsurval användes vid 

urval av litteratur genom förslag från olika hemsidor (Kristensson, 2014). 

 

Böckerna som valdes för genomförandet av studien var “Underbara ADHD”, “Nu 

förstår jag mig själv, en berättelse om ADHD”, “Tio kvinnor med ADHD” och “Min 

superkraft! Så har jag lärt mig älska min struliga ADHD”. Nedan beskrivs 

sammanfattningar av innehållet. 

  

Underbara ADHD - den svåra superkraften - Georgios Karpathakis & Dennis 

Eriksson 

 

Georgios Karpathakis är grundare av “Underbara ADHD” och hans vision är att skapa 

ett samhälle utan begränsningar för personer med ADHD. Boken rör Georgios egna 

erfarenheter av att leva med ADHD från barndomen till vuxen ålder. Han fick sin 

diagnos vid 25 års ålder och i boken tar han upp problem, svårigheter och möjligheter 

som diagnosen medfört samt hur hans ADHD skapat förmåner i hans liv (Karpathakis 

& Eriksson, 2017).   
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Nu förstår jag mig själv, en berättelse om ADHD - Pernille Dysthe 

 

Pernille Dysthe beskriver sitt liv med diagnosen ADHD. Pernille arbetar som journalist 

och föreläser om livet med ADHD som kvinna. I boken berättar hon om sitt liv från 

ung till vuxen. Hon talar om sitt kontrollbehov och att alltid ha något på gång. Pernille 

beskriver sin ADHD som introvert, vilket innebär att hon har mer 

uppmärksamhetsproblem, ångest och tillbakadragenhet. Hon beskriver även behovet 

av strategier och rutiner för att ha en fungerande vardag. Pernille fick sin ADHD 

diagnos i vuxen ålder, diagnosen bidrog till en förklaring varför hennes liv sett ut som 

de gjort (Dysthe, 2007).  

 

Tio kvinnor med ADHD - Martin Nauclér, Petra Urbom, Hanna Neuman & 

Riksförbundet attention 

 

Boken innehåller 10 kvinnors berättelser av att leva med en ADHD-diagnos samt deras 

upplevelse av vardagen. I boken beskrivs erfarenheter och strategier för att klara 

vardagen samt fakta som riktar sig mot kvinnor och ADHD (Nauclér, Urbom, Neuman 

& Riksförbundet Attention, 2008). 

 

Min superkraft! Så har jag lärt mig älska min struliga ADHD - Viktor Frisk & Mia 

Gahne 

 

Viktor Frisk beskriver hans upplevelse av att leva med ADHD, hur hans liv har sett ut 

från han var ung tills idag. Viktor beskriver att han aldrig fick en förklaring till varför 

han varit annorlunda och att ADHD-diagnosen var som en pusselbit som föll på plats. I 

boken beskrivs hur Viktor använder sin ADHD som en extra motor och hur han vänder 

diagnosen till något positivt. Han benämner erfarenheter, svårigheter och problem han 

har mött i sitt liv samt hur han stått emot negativitet. Viktor har i vuxen ålder varit 

med i melodifestivalen, skrivit låtar, böcker samt har ett eget klädmärke (Frisk & 

Gahne, 2017). 

  

Databearbetning och analysmetod 
 

Skönlitterära biografier lästes var för sig för att båda författarna skulle få en god 

förståelse för att möjliggöra för tolkning av böckernas innehåll. Materialet 

analyserades med en innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2004). Med hjälp av 

de funna meningsbärande enheterna användes en strukturerad process för att finna 

likheter, skillnader och mönster i biografierna. De meningsbärande enheterna 

sammanfattades till kondenserade meningsenheter. De kondenserade 

meningsenheterna sammanfattades sedan med en kod som beskrev meningens 

innehåll. Koderna sammanfördes i underkategorier som sedan bildade kategorier. 

Materialet samlades i en tabell (se tabell 1) för exempel på kodning (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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 TABELL 1: Exempel på kodning 

 
 

Etiska överväganden 
 

Enligt Elinder & Forsberg (2009) krävs det att material som inte publicerats samt 
berör indirekt eller direkt kontakt med författarna etiskt granskas. Då materialet som 
analyserats utförs på redan publicerat material och inte berör någon kontakt med 
bokförfattarna krävs inget etiskt övervägande. 
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Resultat 

Resultatet av studien presenteras nedan med hjälp av kategorier och underkategorier 

(se tabell 2). För att underlätta för läsaren presenteras författarna och böckerna i 

bakgrunden samt vid ett inledande tillfälle i resultatet, för att vidare i texten endast 

presenteras vid namn samt referens. 

 

TABELL 2: Översikt av kategorier samt tillhörande underkategorier. 

 
  

Upplevelsen av att känna sig annorlunda 

I studien framkom det att personerna känt gemenskap och utanförskap samt 

prestationsångest och bristande självkänsla.  

  

Gemenskap och utanförskap 

Känna utanförskap eller gemenskap har i böckerna beskrivits som mycket vanligt. Det 

framkom att de ofta känt sig annorlunda på grund av sin diagnos samt att de känt sig 

ensamma trots att de haft människor omkring sig, de beskriver även en avsaknad av 

tillhörighet i vardagen som lett till en känsla av utanförskap (Dysthe, 2007; Frisk & 

Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). Sabina beskriver i 

boken “Tio kvinnor med ADHD” (Nauclér et al., 2008) att hon kände gemenskap när 

hon fick sin diagnos, då hon tidigare trott att hon var ensam om sin upplevelse.  I 

boken ”Min superkraft! Så har jag lärt mig älska min struliga ADHD” (Frisk & Gahne, 

2017) beskriver Viktor att han kände sig annorlunda dels för att han blev beskylld för 

allt som hände i klassrummet samt för att han hade svårigheter med att sitta still. Han 

fick ingen förklaring och han kände hopplöshet (Frisk & Gahne, 2017). 

”Jag känner mig alltid ensam. Alltid. Även om jag har folk omkring mig.” (Frisk & Gahne, 
2017, s. 46) 
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Prestationsångest och bristande självkänsla 

Prestationsångest benämns i litteraturen som ett problem som yttrar sig i att inte 

kunna leva upp till de egna kraven samt en känsla av misslyckande (Dysthe, 2007; 

Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). Georgios 

beskriver i boken “Underbara ADHD - den svåra superkraften” (Karpathakis & 

Eriksson, 2017) att han alltid gjorde fel och tryckte därför ned sig själv när det inte blev 

som han tänkt. Han klarar inte av kraven som han ställde på sig själv samt de som 

förväntades av honom, det har lett till att han känt misslyckande i vardagen. Viktor 

beskriver liknande besvär samt en känsla av att han inte förstod och att han aldrig 

räckte till i skolan. Däremot har han funnit ett självförtroende och en självkänsla som 

fört honom dit han är idag (Frisk & Gahne, 2017). 

 
”Hade jag fått för mig att jag kunde flyga, hade jag förmodligen försökt.” (Frisk & Gahne, 

2017, s. 13) 
 

Obalans i vardagen 

Studien påvisade att obalans i vardagen påverkats av att de gör allt eller inget, har ett 

växlande humör och överanalyserar allt. 

 

Allt eller inget 

Katrin beskriver att hon upplevt att hon haft få pauser och tid för återhämtning under 

sina arbetsdagar och menar att hon kanske hade klarat av en arbetsdag om det funnits 

tid och utrymme för vila (Nauclér et al., 2008) Pernille beskriver i boken ”Nu förstår 

jag mig själv, en berättelse om ADHD” (Dysthe, 2007) att hon under sin barndom och 

skolgång varken passade in eller fick utrymme för att slappna av och att det pågick 

även i tonåren där hon kände sig sorgsen och inte orkade någonting. Hon kände sig 

kraftlös och utbränd. Pernille beskriver att hon gör allt eller inget. Allt hon känner och 

gör beskriver hon som något överdrivet, banta, att vara kär, äta samt dricka alkohol, 

hon gör allt för snabbt och allt för mycket (Dysthe, 2007).  

  

“Allt är så märkligt idag. Jag är så rastlös och glad och ledsen och vemodig. Allt på en gång.“ 
(Dysthe, 2007, s.169)  

  

Georgios beskriver liknande svårigheter, han vill göra allt snabbt och håller ett högt 

tempo för att alltid komma först i mål. Han gör allt, alltid, för mycket eller inte alls 

(Karpathakis & Eriksson, 2017). Viktor beskriver detsamma, han vill att allt ska hända 

omedelbart, har han fått en idé vill han att den ska gå i kraft direkt och göra stor 

skillnad (Frisk & Gahne, 2017). Personerna i böckerna beskriver att det inte finns ett 

lagom för någon av dem och de vill alltid göra allt på sitt sätt och visa vägen för andra 

(Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 

2008). Viktor beskriver det också som en fördel att han alltid var uppe i varv och 

kunde ha mycket att göra och se möjligheter i allt han gjorde med en kreativitet som 

har tagit honom dit han är idag. Han beskriver att han är en “doer”, någon som får 

saker gjorda (Frisk & Gahne, 2017). 
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“Att leva med adhd är fantastiskt, fruktansvärt, underbart och kan vara ett riktigt helvete -
på en och samma gång. Och jag skulle aldrig vilja vara utan det.” (Karpathakis & Eriksson, 

2017, s.11) 
   

Ett växlande humör och att överanalysera allt  

Personerna beskriver hur deras känslor många gånger tagit upp mycket tid på grund av 

att de överanalyserar. Det har påverkat dem i vardagen genom att de känner rastlöshet, 

glädje, ledsamhet och vemod på en och samma gång (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 

2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). Viktor överanalyserar 

mycket samt grubblar över allt han gör, det tar mycket tid från hans vardag. Han 

springer på tills det tar stopp och tänker inte efter innan, det skapar ångest och han 

kan inte sätta stopp för sig själv (Frisk & Gahne, 2017). I böckerna framkom det att de 

har ett snabbt växlande humör som de har svårt att hantera (Dysthe, 2007; Frisk & 

Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). Enligt Viktor är det 

de små sakerna som gör honom galen och arg, han kan vakna på morgonen och känna 

sig glad och lycklig för att sedan några timmar senare känna sig ledsen och bara vilja 

gömma sig (Frisk & Gahne, 2017). 

  

”Jag överanalyserar allt, grubblar för mycket och suger åt mig känslor som en tvättsvamp. 
Ibland blir det för mycket. Det finns svarta stunder när jag bara vill lägga mig ner under en 

filt och sluta finnas.” (Frisk & Gahne, 2017, s.9) 
  

Svårigheter att hantera intryck och impulser 

Svårigheter att koncentrera sig samt hantera och sortera intryck och impulser har 

beskrivits påverka vardagslivet. 

  

Intryckens påverkan i vardagen 

I böckerna framkom det att personerna har svårigheter med att sortera intryck. Lena 

beskriver att hon inte kan studera eller arbeta med störande stimuli i bakgrunden då 

hennes hjärna är vidöppen för intryck. Anna beskriver att hon drunknar av alla 

intryck för att hon inte kan sortera de (Nauclér et al., 2008). Viktor nämner att han 

vill skrika när hans hjärna upplevs fylld av intryck (Frisk & Gahne, 2017). Georgios 

undviker röriga miljöer då han inte kan sortera alla intryck (Karpathakis, 2017). 

Personerna i böckerna beskriver att de inte kan sortera bort onödiga intryck och att 

det påverkar koncentrationen, det har lett till att de missat mycket i skolan på grund 

av sin ADHD (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; 

Nauclér et al., 2008). 

 

“Jag kan ha ett fantastiskt flow, men det behövs bara att telefonen ringer så är allt 
förstört.” (Karpathakis & Eriksson, 2017, s.9) 

 
”I själva verket är det en ständig berg-och-dalbana.” (Frisk & Gahne, 2017, s. 120) 
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Icke existerande impulskontroll 

Svårigheter med att sortera ut känslor och impulser beskrivs genomgående i 

litteraturen. Viktor beskriver att hans impulskontroll inte existerar, det gör att han kan 

vräka ur sig saker som han senare skäms över. Han nämner att han sårat människor 

han älskar för att han inte kan styra sina känslor och vräker ur sig vad han känner, 

tycker och tänker (Frisk & Gahne, 2017). Det här beskrivs även av Pernille och 

Georgios (Dysthe, 2007; Karpathakis & Eriksson, 2017). Georgios beskriver även att 

när han blir provocerad eller arg, så “svartnar” det för honom. Bristen på 

impulskontroll har lett till att Georgios hamnat i kriminalitet flera gånger innan han 

fick sin diagnos. Georgios beskriver hur han i ena stunden kan avsky en person för att i 

nästa stund älska personen (Karpathakis & Eriksson, 2017). Viktor nämner ilska på 

samma vis, att han ibland slänger ur sig något som han sedan ångrar och 

överanalyserar, det leder till ångest. Han menar att människor utan ADHD kan rycka 

på axlarna och gå vidare men att han själv fastnar i sitt grubblande som leder till att 

han inte orkar med sin vardag (Frisk & Gahne, 2017). 

  

“Jag är alldeles för impulsiv och kan många gånger inte riktigt styra över vad jag gör och 
säger.“ (Frisk & Gahne, 2017, s.45) 

  

Diagnosens betydelse 

Att få en förklaring samt att förstå sig själv och sin diagnos har beskrivits påverka 

vardagen och att funktionsnedsättningen uppstår i mötet med miljön. 

  

Förklaring och förståelse 

Pernille förklarar hur hon tidigare inte förstått varför, hur och var det blir fel i hennes 

vardag (Dysthe, 2007). Efter att de fått sin diagnos beskriver personerna att det har 

gett både svar och en förklaring. De beskriver att det har bidragit till självkänsla, ett 

sätt att förstå sig själv och en förklaring. Diagnosen gav en förklaring till varför de känt 

sig annorlunda (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; 

Nauclér et al., 2008). 

 

“I och med diagnosen har jag blivit säkrare på mig själv.” (Nauclér et al., 2008, s. 13) 
  

De har lärt sig hantera sina symtom bättre desto äldre de blir samt lärt sig tidiga 

varningssignaler för att det inte ska påverka deras vardag negativt. De har format 

sina liv efter sina begränsningar och svårigheter så att tillgångarna är de som utgör 

störst plats i vardagen (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 

2017; Nauclér et al., 2008).  

 

“Diagnosen gav mig en efterlängtad förklaring till varför jag är som jag är, och alltid 
kommer att vara lite annorlunda i andras ögon.” (Karpathakis & Eriksson, 2017, s.23) 

 
“Hela den här vansinnigt roliga resan har jag min ADHD att tacka för.” (Frisk & Gahne, 

2017, s.61) 
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Miljöns betydelse 

Lena beskriver att hon upplever att funktionsnedsättningen uppstår i mötet med 

miljön och att funktionsnedsättningen inte uppstår om miljön är anpassad (Nauclér et 

al., 2008). Det framkom att om miljön är tillgänglig och anpassad utefter de behov de 

har, uppstår inga hinder i miljön och vardagen. Diagnosen har gett de kunskapen om 

att ADHD inte är ett hinder eller en sjukdom utan att det är en tillgång. De har funnit 

olika sätt för att få utlopp för energin, till exempelvis genom musik och egna företag 

som bidragit till meningsfullhet. Behovet av att ständigt stimuleras och utmanas 

utgjordes av all energi där kreativiteten, rastlösheten och nyfikenheten behövde få 

utlopp (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et 

al., 2008).   

 

“Mitt arbete är krävande men det fungerar tack vare förstående chefer, ett tyst rum, 
anpassade arbetsuppgifter och deltid.” (Nauclér, 2008, s.9) 

  

Strategier för att klara av vardagen 

Fysisk aktivitet, drivkraft och motivation, stimuli, prioritering, struktur, planering och 

rutiner är vad som beskrivits som viktiga strategier för att klara av vardagen. 

  

Nyttan med fysisk aktivitet 

Lena beskriver att hon försöker skapa ett liv utan stress. För att skapa en stressfri 

vardag där hon får känna sig kreativ och använda sina egenskaper fullt ut, väljer hon 

att varje morgon och kväll att springa i skogen samt meditera och utöva yoga (Nauclér 

et al., 2008). Viktor beskriver att fysisk aktivitet samt att bli utmattad och ansträngd 

fått honom att må bättre och skapat välmående, avslappning och att han fått lättare att 

finna koncentration (Frisk & Gahne, 2017). Georgios beskriver liknande vinster av 

fysisk aktivitet. Han är i stort behov av att bli fysiskt utmattad för att bli av med oro 

och för att kunna sitta ned och komma till ro. Hans sömnvanor har alltid varit en stor 

svårighet för honom och sömnbristen har förvärrat hans ADHD-symptom, har han 

haft svårt att somna samt komma till ro tillsammans med rastlösheten leder det till en 

stress som förvärrar allt han känner och upplever (Karpathakis & Eriksson, 2017). 

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

vardagen och rent emotionellt.” (Frisk & Gahne, 2017, s. 134)  
 

“I wish I could sleep but my stupid adhd kicks in and well basically, one sheep, two sheep, 
cow, turtle, duck, old McDonald had a farm, heeeeeeey macarena!” (Karpathakis & 

Eriksson, 2017, s. 17) 
 

Drivkraft och motivation 

Att hjälpa andra beskriver Sabina som en av hennes främsta drivkrafter, det motiverar 

henne och får henne att må bättre (Nauclér et al., 2008). Motivation och drivkraft 

beskrivs som viktigt för personerna i böckerna och är ett måste för att saker ska bli 

gjorda (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et 

al., 2008). Georgios beskriver att han måste känna intresse, vara motiverad samt se 

nyttan i det han gör för att uppnå sina mål och förväntningar. Han tröttnar snabbt och 
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det är därför viktigt att han behåller motivationen under uppgiftens gång (Karpathakis 

& Eriksson, 2017).  

  

“Det är min egen turbomotor som har gett mig mitt enorma driv och som har tagit mig dit 
jag är idag. Jag har min ADHD att tacka för min kreativitet, min oräddhet och min 

handlingskraft.” (Frisk & Gahne, 2017, s.37) 
 

Viktor bestämde sig för att avsluta sin skolgång på gymnasiet i förtid och istället 

fokusera på något som han klarade av och som han hade intresse för. När något 

intresserar honom har han mycket enkelt för att lära och han kämpar för att uppnå ett 

gott resultat i den uppgift han genomför. Idag har han släppt på sin egen press och bryr 

sig inte längre om vad andra tycker, han är till exempel medveten om att han inte kan 

sjunga men han gör det ändå för att det skapar glädje och energi som han mår bra av. 

Viktor beskriver hur han använder sin energi och målmedvetenhet som en strategi för 

att lyckas i livet samt att han får kickar av energin när det är något han vill klara av. 

Har han ett mål, så klarar han det. Det har lett till att han i vuxen ålder skrivit låtar, 

varit med i melodifestivalen, har ett eget företag och klädmärke (Frisk & Gahne, 2017).  

 

”Det är som att min hjärna - per automatik - går in i ett transliknande tillstånd när jag 
jobbar med eller gör något som är riktigt roligt eller väldigt intressant.” (Karpathakis & 

Eriksson, 2017, s.118) 
  

Att använda stimuli som hjälpmedel 

Pernille beskriver att hon använder stickning som ett stimuli för att behålla 

koncentrationen och uppmärksamheten (Dysthe, 2007). Viktor beskriver också ett 

behov av stimuli för att behålla och rikta koncentrationen och uppmärksamheten. 

Saknas stimuli blir han okoncentrerad och tar istället sönder saker i sin närhet (Frisk 

& Gahne, 2017). 

  
“Jag stör ingen. Jag får aldrig skäll. Jag sitter stilla på min plats och stickar. 

Koncentrationen håller jag i strama tyglar med garnet, så att uppmärksamheten inte glider 
ut genom fönstret på blicken och hittar roligare saker att förströ sig med.” (Dysthe, 2007, 

s.55) 
  

Prioriteringar 

Sabina nämner att hon har svårt att prioritera och hon prioriterar andras behov 

framför sina egna. Hon beskriver även att hon endast kan göra en sak i sänder för att 

bibehålla koncentrationen. Lotta beskriver prioritering som något svårt men att hennes 

strategi är att välja bort det som inte är ett måste. Hon prioriterar varje dag upp 

måsten för att på så sätt öka välmående. Sabina uttrycker att det är svårt att behålla 

rutiner och att hon måste prioritera och planera i sin vardag för att klara av den 

(Nauclér et al., 2008). 

  

“Jag försöker skapa ett liv utan negativ stress och har valt att dra ner på arbetstid och 
ägande.” (Nauclér et al., 2008, s. 9) 
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Struktur, planering och rutiner 

Pernille beskriver att hon i vuxen ålder lärt sig olika strategier för att hantera sin 

vardag. Hon har under åren testat sig fram för att få en fungerande vardag. Hon 

hanterar bland annat sin tid genom att planera sina dagar samt hålla ordning på sina 

grejer för att inte skapa kaos (Dysthe, 2007). Georgios beskriver att han under åren 

skapat strategier som passar honom, till exempel att alltid organisera och planera allt 

han ska göra. Han beskriver även hur dåligt han mår när han inte tar sig tiden att 

planera och organisera (Karpathakis & Eriksson, 2017). Personerna i böckerna 

beskriver att de med tiden lärt sig vad som passar dem, vad deras begränsningar och 

tillgångar är och att de med den kunskapen skapat och format sina egna arbeten och liv 

efter det (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et 

al., 2008). Viktor behöver listor för att klara av och strukturera upp sin vardag. Han 

väljer att skriva listor dagen innan för att slippa göra val, på dem står vad han ska göra 

och vilken tid det ska göras. Utan listorna gör han ingenting och mår därför dåligt 

(Frisk & Gahne, 2017). 

 

“Struktur är som vår blindkäpp. Vi kan helt enkelt inte fungera utan den. Utan struktur 
rasar vi.” (Frisk & Gahne, 2017, s.77) 

 
“Jag hatar att planera. Men jag måste. Är det något jag lärt mig under mina 22 år på 

jorden, så är det att struktur är som syre för mig. Jag överlever inte utan, utan struktur i 
min vardag går jag under.” (Frisk & Gahne, 2017, s.73) 

 

Viktor beskriver svårigheter med att klara av ekonomin, han har valt att sätta upp mål 

för att klara av att ta hand om sin ekonomi inom några år. Men för tillfället överlåter 

han ekonomin till sin syster. Han beskriver att han har insett sin begränsning, men att 

han arbetar mot att klara det självständigt (Frisk & Gahne, 2017). Georgios nämner 

liknande problem, han har svårigheter med att läsa samt svara på sina mejl men också 

att betala räkningar i tid (Karpathakis & Eriksson, 2017). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En manifest innehållsanalys av skönlitterära biografier har genomförts. Metodvalet har 

bidragit till ökad insikt och kännedom om hur personer upplever sitt liv (Friberg, 

2012). Andra metoder som diskuterades var en kvalitativ intervjustudie samt 

litteraturöversikt. Val av metod grundade sig i att få studier var gjorda på området 

upplevelse av att leva med ADHD och strategier vilket lett till för lite material för att 

göra en litteraturöversikt (Adamou et al., 2013; Ek & Isaksson, 2013). Metodvalet 

kändes nytänkande samt intresseväckande och har bidragit till att författarna kunnat 

återgå till materialet för att skapa oss tolkningar och förståelse för upplevelsen av att 

leva med ADHD.  

Boken “Tio kvinnor med ADHD” (Nauclér et al., 2008) upplevdes kort men gav 

tillräckligt med information och svarade mot syftet för studien. En bok skriven om en 

person istället för 10 hade önskats för att få en mer specifik kunskap och förståelse om 

vardagsupplevelser, som i sin tur kunnat skapa större utrymme för tolkning. Endast 8 

av deltagarna i denna bok kunde användas i studien. Flertalet faktaböcker om ADHD 

finns, men få biografier om att leva med ADHD har funnits vid sökning, därför blev 

urvalet av böcker smalt. Boken “Nu förstår jag mig själv - en berättelse om ADHD” 

(Dysthe, 2007) var svår att tolka för att Pernille valt att skriva på ett icke beskrivande 

och tydligt sätt med filosofiska inslag som för oss läsare upplevdes svårtolkat.  

En triangulering genomfördes enligt Kristensson (2014) för att öka trovärdigheten. 

Författarna läste samma litteratur två gånger var för sig för att skapa en individuell 

tolkning. Meningsbärande enheter markerades i texten av författarna var för sig för att 

sedan jämföras och kondenseras gemensamt. Markeringarna diskuteras tillsammans 

för att skapa ett gemensamt tankesätt. Det har ökat tillförlitligheten och 

verifierbarheten i denna studie samt ökat arbetets kvalitet och bidragit till att minska 

förekomsten av bias. För att ytterligare stärka verifierbarheten hämtades citat ur 

texten. Analysprocessen synliggjordes genom att tydligt beskrivas i texten för att öka 

giltigheten och tillförlitligheten (tabell 1 & tabell 2). Överförbarhet skapades genom att 

författarna tydligt beskrev deltagarna och syftet med studien. Författarna ansåg att 

mättnad uppstod efter de fyra lästa böckerna när ny information som svarade för syftet 

till studien inte kunde finnas. Trovärdigheten ökar när mättnad uppstår och ny 

information från böckerna inte framkommer. Trovärdigheten har ökat genom 

reflektion och diskussion med handledare och kollegor. Giltigheten har även ökat 

genom jämförelse med tidigare genomförda studier men kan ha påverkats av att det är 

10 år mellan utgivningsåren, vilket kan påverka giltigheten och resultatet då 

kunskapen om ADHD förmodligen har utvecklats under åren. (Kristensson, 2014). 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att personerna känner sig annorlunda, har en obalans i vardagen, 

svårigheter att hantera intryck och impulser, vikten av att få diagnos samt vilka 

strategier som bidrar till ökad kontroll och struktur i deras vardag. Kopplat till den 

genomförda studiens syfte i jämförelse med tidigare forskning (Adamou et., al, 2013; 

Ek & Isaksson, 2013), var det främsta fyndet hur personer med ADHD upplever sin 

vardag samt vad diagnosens betydelse har betytt för hantering av vardag och symtom.  

  

Den genomförda studien har påvisat betydelsen av att få en diagnos, som i sin tur 

bidragit till att personerna fått en bekräftelse och svar på deras frågor samt gett dem 

möjligheten att vända svårigheterna till något positivt (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 

2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). En slutsats som kan dras är 

att diagnosen har betytt och hjälpt personerna mycket i deras vardagliga liv. 

Personerna i böckerna beskriver att deras skolgång påverkats negativt av att de inte 

kunnat sortera intryck samt störande stimuli som lett till koncentrationssvårigheter 

och en bristande förmåga att hänga med under lektionerna (Dysthe, 2007; Frisk & 

Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). Ytterligare en 

slutsats som kan dras är att om personerna fått sin diagnos tidigare hade de delvis fått 

en förklaring till varför saker och ting ter sig annorlunda hos de samt tidigare kunnat få 

hjälp för att klara av sin skolgång och förenkla sitt vardagsliv. Enligt Socialstyrelsen 

(2004) kan en diagnos ge svar och förklaring till svårigheter som följer en diagnos. En 

diagnos kan ge personen möjlighet att finna kunskap och en chans att identifiera sig 

med svårigheterna samt möjligheterna (Kielhofner, 2012).  

Personerna i böckerna uppgav att de känt utanförskap, ensamhet och känt sig 

annorlunda under sin uppväxt, det har bidragit till att personerna känt en mindre 

känsla av delaktighet vilket bidragit till en minskning av välbefinnandet (Dysthe, 2007; 

Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 2008). I en studie 

av Ek & Isaksson (2013) framkom det att en del personer var i behov av kommunala 

insatser för att underlätta vardagen, men att en del klarade av sina vardagliga 

aktiviteter självständigt. I studien beskrivs även ett behov av gemenskap och stöd från 

omgivningen för att upprätthålla en meningsfull vardag innehållande variation av 

aktiviteter. I enlighet med Kielhofner (2012) beskrivs delaktighet som en viktig del för 

att människan ska känna välbefinnande. I detta fall kan delaktighet innebära “att 

umgås med vänner”. Upplever de ensamhet kan det vara en bidragande orsak till 

minskat välbefinnande och meningsfullhet i vardagen. 

I den genomförda studien var anpassning av miljön, behov av gemenskap, 

motivation, drivkraft samt struktur viktiga för att upprätthålla aktiviteter. Den 

främsta skillnaden som framkom i jämförelse med Ek & Isaksson (2013) var att 

personerna i böckerna klarar av sin vardag med hjälp av egna strategier för att skapa 

en meningsfull vardag med rutin och struktur samt inte är i behov av kommunala 

insatser. Eklund et al., (2009) beskriver behovet av att undersöka vidare hur 

personer med psykiska funktionsnedsättningar använder sin tid, deras upplevelse av 
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meningsfulla aktiviteter samt identifiering av aktiviteter, i studien framkom flertalet 

förslag till interventioner för tidsanvändning. Däremot benämns inte upplevelsen av 

deras vardag eller användning av strategier i studien av Eklund et al., (2009). För att 

fokusera på vardagsmåsten samt minska stress väljer personerna i böckerna att 

prioritera, planera och strukturera upp sin vardag. Viktor använder sig av “att göra” 

listor dagligen för att skapa struktur i hans vardag (Frisk & Gahne, 2017) vilket även 

Ek & Isaksson (2013) nämner som en strategi. Struktur och återkommande rutiner 

kan skapa en upplevelse av meningsfullhet (Eklund et al., 2010). Viktor beskriver att 

avsaknad av rutiner och struktur leder till att han saknar mening i sin vardag. 

Tidigare forskning visar att avsaknad av rutiner i vardagen kan bidra till inaktivitet 

och att saker inte blir gjorda, det kan i sin tur leda till att ohälsa uppstår (Christansen 

& Matuska, 2006). Struktur och organisation är viktigt för att Georgios ska klara av 

vardagen. Han beskriver att han planerar upp sina dagar för att skapa struktur 

(Karpathakis & Eriksson, 2017).  

  

Vad som framkom i föreliggande studie till skillnad från tidigare studier var att 

stimuli även kan användas som ett sätt för att rikta koncentrationen och 

uppmärksamheten som i sin tur kan bidra till att de enklare kunde genomföra 

uppgiften. Pernille och Viktor beskriver behovet av stimuli för att behålla 

koncentrationen och uppmärksamheten (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017). Sabina 

påpekar till skillnad från tidigare studier (Ek & Isaksson, 2013) att hon inte klarar av 

uppgifter med flertalet moment vilket kan bero på att personerna har olika formerna 

av ADHD (Nauclér et al., 2008; Socialstyrelsen, 2014b). Tidigare studier visar att 

personer med ADHD har svårt för intryck och stimuli som kan upplevas som 

störande, men att en aktivitet med flertalet moment kan bidra till att de behåller 

koncentrationen (Ek & Isaksson, 2013; Socialstyrelsen, 2014a).  

  

Det framkom att ca 3.5% av arbetare i de 10 inkluderade länder runt om i världen har 

ADHD, som resulterat i ca 143 miljoner förlorade arbetsdagar på grund av mindre 

kvantitet, kvalitet samt en högre sjukfrånvaro (Adamou et al., 2013). Med det i åtanke 

kan ett minskat stöd från arbetsplats, minskat intresse, motivation och drivkraft samt 

en sämre anpassad miljö bidra till att personer med ADHD upplever sig annorlunda, 

utanför och upplever en känsla av att inte räcka till. I studien beskrivs även att 

arbetande personer med ADHD ofta har problem med tidsupplägg, att följa 

instruktioner och scheman. I föreliggande studie framkom att personerna har format 

sina egna arbeten (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; 

Nauclér et al., 2008). En likhet mellan studierna visar att funktionsnedsättning 

uppstår om inte miljön och uppgifterna är anpassade. Adamou et al., (2013) beskriver 

även problem med att personer med ADHD i arbetssituationer kan bli hyperfokuserade 

på en uppgift, som även beskrivs av personerna i böckerna, de överdriver och 

överanalyserar vilket leder till att de fastnar i uppgifter. Det saknas förståelse angående 

hantering av problem för att personerna ska klara av arbetet som är en del av 

vardagen, därför beskrivs i studien att undersökningar behövs om hur personer med 

ADHD själva upplever sina behov. Den genomförda studien har bidragit till att 
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synliggöra personernas egen upplevelse av behoven. För personer med ADHD är det 

viktigt att personer i omgivningen förstår funktionsnedsättningen för att kunna 

anpassa miljön, arbetstider och ge möjlighet till återhämtning (Socialstyrelsen, 2004). 

Personerna i böckerna har beskrivit svårigheter med att sortera och hantera impulser. 

Brist på impulskontroll beskriver Georgios har lett till kriminalitet och icke hanterbara 

utbrott (Karpathakis & Eriksson, 2017). Impulsivitet samt svårigheter med 

organisering av intryck är huvudsymtom på diagnosen ADHD.  

De främsta skillnader som påträffats är att personerna i böckerna skapat sig egna 

strategier för återhämtning genom att identifiera individuella sätt som skapar mening, 

balans och avkoppling. Att finna tid till återhämtning har beskrivits svårt, delvis på 

grund av svårigheter med att avsluta aktiviteter samt en yttre påverkan av miljön och 

de krav som ställs (Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; 

Nauclér et al., 2008). Litteratur visar att struktur och rutiner kan minska kaos som 

uppstår i vardagen och bidra till ökad meningsfullhet (Eklund et al., 2010). Balans 

uppstår när individen har variation i aktiviteter (Wagman et al., 2012). Likheter 

författarna kan se i jämförelse med andra studier (Adamou et al., 2013; Ek & Isaksson, 

2013; Eklund et al., 2010) är att personerna i böckerna har en obalans i vardagen på 

grund av ett högt tempo som leder till stress, ångest, utbrändhet och depressioner 

(Dysthe, 2007; Frisk & Gahne, 2017; Karpathakis & Eriksson, 2017; Nauclér et al., 

2008).  

Betydelsen för arbetsterapi 

Vid sökning påträffades inga studier som beskriver upplevelsen av att leva med ADHD 

samt relevanta strategier. Däremot påträffades studier som visade behov av att fler 

studier genomfördes på området (Adamou et al, 2013; Ek & Isaksson, 2013). Denna 

studie kan bidra till förståelse för hur det är att leva med ADHD. Studien är relevant 

för att arbetsterapeuten ska kunna arbeta klientcentrerat tillsammans med klienterna 

och skapa ett samarbete för att möjliggöra för en god och meningsfull vardag samt 

identifiera intresseväckande aktiviteter som för klienten skapar engagemang, 

delaktighet samt meningsfullhet. Arbetsterapeuten kan även tillsammans med klienten 

arbeta fram ett sätt där impulser och intryck inte påverkar vardagen, till exempelvis 

genom förändring av miljö samt arbeta med personernas upplevelse och behov. En 

arbetsterapeut kan också arbeta tillsammans med klienten för att bidra till förändring 

av miljön för att skapa struktur, det kan i sin tur leda till att personen kan utföra 

aktiviteter, få in rutiner i sin vardag samt skapa ett liv med balans (Kielhofner, 2012).  

För personerna i böckerna uttrycktes diagnosen ha stor betydelse. Diagnosen anses 

därför viktig att få men att svårigheterna är viktigare att se i tidig ålder och möjliggöra 

för hjälp i skolan för att förenkla vardagen. En arbetsterapeut kan hjälpa till i tidigt 

skede för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande (Sveriges Arbetsterapeuter, 

2016). Arbetsterapeuten kan genom hälsofrämjande insatser som till exempelvis 

anpassning samt träning både i hemmet och i allmänna miljöer för att skapa en 

förutsättning för delaktighet i vardagslivet.   
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För arbetsterapi generellt kan denna studie bidra till att den arbetsterapeutiska arenan 

vidgas och skapa utrymme för utveckling av kunskap inom arbetsterapi på nya 

områden. En arbetsterapeut bör vara en central del i elevhälsan för att möjliggöra för 

ett samarbete mellan elevernas behov samt de olika miljöer som eleverna befinner sig i. 

Arbetsterapeuten kan vara en del av skolverket för att möjliggöra till förändring och 

förbättring för barn och ungdomar med ADHD i skolan. Arbetsterapeuten bör också ha 

en central roll i bestämmelser om arbetsmiljön för att skapa möjligheter för personer 

med ADHD att använda hela sin potential. Ett förslag kan vara utbildning och 

workshops för chefer och ledare angående anpassning av arbetsmiljö. 

Förslag på vidare undersökningar inom området ADHD 

 

Det finns ett behov av fler studier inom området ADHD och hur olika symptom ter sig 

och upplevs för varje person, mellan kön samt ålder. Kunskapen om hur olika det 

upplevs kan leda till ett mer klientcentrerat och individanpassat arbete. I studien 

framkom det att personerna haft stora svårigheter i skolan för att de saknat ett stöd 

och en förståelse från lärare och elever. Fler studier behöver genomföras på skolor för 

att finna det arbetsterapeutiska behovet samt koppla samman skolan och hemlivet för 

att skapa en helhetssyn som kan bidra till en god vardag för eleven från barndom till 

vuxenliv. 

 

Studiens syfte kan undersökas genom olika metoder som intervju, enkät samt genom 

kvantitativa metoder. Att undersöka syftet med olika metoder kan lyfta olika 

dimensioner av syftet. 
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Slutsatser 

Examensarbetet visade på att personer med ADHD ofta upplever en obalans i 

vardagen, en känsla av att vara annorlunda, har svårigheter att hantera intryck och 

impulser samt belyste deras egna strategier i vardagen. Resultatet visade att 

personerna i studien upplever meningsfullhet och välbefinnande när de har kontroll 

och struktur över sin vardag och genom att arbeta med något som motiverade dem 

fick de en starkare självkänsla och ett starkare självförtroende. I resultatet framgick 

det att personerna hade skapat sig egna strategier för att klara av sin vardag. Studien 

kan bidra till att arbetsterapeuter engagerar sig mer i individens upplevelse där varje 

individ är unik och upplever olika svårigheter med samma diagnos. Kunskapen kan 

främja arbetet på grupp och samhällsnivå, där arbetsterapeuten med kunskap om hur 

olika svårigheterna upplevs kan främja det klientcentrerade arbetet. Kunskapen som 

studien bidragit till kan bidra till en ökad förståelse om ADHD. 



 

 

21 

 

Referenser 

Adamou, M., Arif, M., Asherson, P., Aw, T., Bolea, B., Coghill, D., … Young, S. (2013) 

Occupational issues of adults with ADHD. BMC Psychiatry, 13, 59. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Christiansen, C., & Matuska, K. (2006). Lifestyle Balance: A Review of Concepts and 

Research. Journal of Occupational Science, 13(1), 49–61. 

 

Dunne, L, & Moore., A. (2011). From Boy to Man: A Personal Story of ADHD. 

Emotional & Behavioural Difficulties, 16(4), 351–364. 

 

Dysthe, P. (2007). Nu förstår jag mig själv: En berättelse om ADHD. 

Stockholm: Sivart. 

 

Ek, A., & Isaksson, G. (2013). How adults with ADHD get engaged in and perform 

everyday activities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2013, 20(4), 

282–291. 

 

Eklund, M., Leufstadius, C., Bejerholm, U., (2009). Time Use among People with 

Psychiatric Disabilities: Implications for Practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 

32(3), 177–191. 

 

Eklund, M., Gunnarsson, B, & Leufstadius, C. (2010). Aktivitet & relation: Mål och 

medel inom psykosocial rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elinder, G. & Forssberg, O. (2009). Etikprövning av studenters examensarbeten. 

Hämtad 18 april, 2017 från 

https://internwebben.ki.se/sites/default/files/etikprovning_bilaga.pdf 

 

Erlandsson, L., & Persson, D. (2014). ValMo-modellen: Ett redskap för 

aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur. 

 

https://internwebben.ki.se/sites/default/files/etikprovning_bilaga.pdf


 

 

22 

 

Firmin Michael W., & Phillips, A. (2009). A Qualitative Study of Families and Children 

Possessing Diagnoses of ADHD. Journal of Family Issues, 30 (9), 1155–1174. 

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Frisk, V,. & Gahne, M. (2017). Min superkraft!: så har jag lärt mig älska 

min struliga adhd. Bokförlaget Forum 

 

Graneheim, UH., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24(2), 105–112. 

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Karpathakis, G., & Eriksson, D. (2017). Underbara ADHD: Den svåra 

superkraften. Stockholm: Max Ström. 

 

Kielhofner, G. (2012). Model of Human Occupation: Teori och tillämpning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Nauclér, M., Urbom, P., Neuman, H., & Riksförbundet Attention. (2008). 

Tio kvinnor med ADHD. Stockholm: Riksförbundet Attention i samarbete 

med Sigma. 

 

Socialstyrelsen. (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna - en sammanfattning av 

Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Hämtad 11 maj, 2017 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-

7_20041107.pdf 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf


 

 

23 

 

 

Socialstyrelsen. (2014a). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett 

kunskapsstöd. Hämtad 4 april, 2017 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-

42.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014b). Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna. Hämtad 4 

april, 2017 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19573/2014-10-

35.pdf 

 

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016) Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. 

Hämtad 12 maj, 2017 från 

http://www.arbetsterapeuterna.se/Minprofession/Kompetensutveckling/Forbundets-

forlag/Kompetensbeskrivningar-for-arbetsterapeuter/ 

 

Wagman, P., Håkansson, C., & Björklund, A. (2012). Occupational balance as used in 

occupational therapy: A concept analysis. Scandinavian Journal of Occupational 

Therapy. 19(4), 322–327. 

 

Wilcock, A. (2006). An occupational perspective of health (2 uppl. ed). Thorofare, 

N.J.: Slack. 

 

 

 

 

 

 

 

*Fetmarkerade referenser är de inkluderade böckerna i studien.   

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-42.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-42.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-42.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19573/2014-10-35.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19573/2014-10-35.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19573/2014-10-35.pdf
http://www.arbetsterapeuterna.se/Minprofession/Kompetensutveckling/Forbundets-forlag/Kompetensbeskrivningar-for-arbetsterapeuter/
http://www.arbetsterapeuterna.se/Minprofession/Kompetensutveckling/Forbundets-forlag/Kompetensbeskrivningar-for-arbetsterapeuter/

