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Sammanfattning  
 

Bakgrund: ADHD är en vanlig psykiatrisk diagnos som kännetecknas av 

koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet. Det är idag känt att symtomen 

skiljer sig mellan män och kvinnor och eftersom ADHD är en mansdominerad diagnos är det 

brist på forskning om hur kvinnor upplever att leva med den. Den här litteraturstudien 

baserad på patografier kan hjälpa sjuksköterskor att få ökad kunskap och förståelse 

för kvinnor som lever med ADHD och därmed kunna optimera omvårdnaden.    

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ADHD.  

Metod: Denna litteraturstudie är baserad på två patografier skrivna av kvinnor med ADHD. 

Innehållet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av 

en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen av patografierna resulterade i fyra kategorier: 

hyperaktiviteten/impulsiviteten ställer till det i vardagen, låg självkänsla och utanförskap, 

behov av att kontrollera ständig oro och stöd genom diagnosen.  

Slutsats: Resultatet av studien beskrev kvinnors upplevelser av att leva med ADHD och hur 

symtomen påverkar deras vardag. Då kvinnor med ADHD kan bli patienter i alla 

vårdkontexter kommer sjuksköterskor möta dessa personer oavsett var de arbetar. Med  

kunskapen från denna studie kan sjuksköterskor bedriva omvårdnaden av kvinnor med 

ADHD på ett bättre och mer personcentrerat sätt.   

  

  

Nyckelord: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, kvinnor, omvårdnad, patografi, 

sjuksköterska, upplevelse. 
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Inledning 

ADHD är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna som vanligtvis inträder i ung ålder 

och ofta kvarstår i vuxen ålder (Kooij et.al., 2010). De centrala problemen som förknippas 

med ADHD är hyperaktivitet, impulsivitet samt koncentrationssvårigheter (Socialstyrelsen, 

2007). Ek och Isaksson (2013) beskriver även att personer med diagnosen kan ha svårt att 

utföra vardagliga aktiviteter och kan behöva olika strategier såsom återkommande mönster, 

goda vanor och vardagsrutiner (ibid.). En metanalys visar att förekomsten av personer med 

ADHD är 2,5%-4% i Europa och ökar ständigt (Simon, Czobor, Bálint, Mészáros & Bitter, 

2009). Av dessa är det endast ca en tredjedel som är av kvinnligt kön (Socialstyrelsen, 2002). 

En studie visar att det finns skillnader i symtomen mellan de olika könen (Nøvik,  

Hervas, Ralston, Dalsgaard, Pereira & Lorenzo 2009). Då det är flest personer av manligt kön 

som har fått diagnosen så är studier och undersökningar om ADHD ofta inriktad på dem. 

Kunskapen om ADHD hos flickor är därmed bristfällig och forskning på hur det går för dem i 

vuxen ålder är begränsad (ibid.). Enligt en studie gjord av Waite (2010) visade det sig att 

många kvinnor inte är diagnostiserade eller är feldiagnostiserade med andra psykiatriska 

diagnoser. Dessa kvinnor lever oförstående med sina problem och kämpar i tystnad utan det 

stöd och hjälp de har rätt till att få (ibid.). Forskning har visat att kvinnor med ADHD i större 

utsträckning upplever större psykisk påfrestning än män med samma diagnos (Rucklidge & 

Tannock, 2001). Psykisk påfrestning i detta sammanhang kan innebära bland annat ångest, 

depressiva symtom och ett stort kontrollbehov (ibid.).  

 

Eftersom forskning kring ADHD hos kvinnor idag är bristfällig kan det tyckas vara väsentligt 

att erhålla mer kunskap om området. ADHD är dessutom en diagnos som ökar i samhället 

och personer med diagnosen kommer vara patienter i många olika vårdkontexter. Det kan 

därför vara väsentligt att sjuksköterskor har kännedom om kvinnors upplevelser av att leva 

med ADHD. För att få en förståelse för kvinnornas upplevelser har studien baserats på 

patografier. Sammanställningen av patografierna kan bidra med en ökad förståelse för 

kvinnorna och deras problem. Detta kan leda till att sjuksköterskors omvårdnad av kvinnor 

med ADHD optimeras och blir mer personcentrerad.  
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Bakgrund 

ADHD  

Attention deficit hyperactivity disorder, vardagligt kallat ADHD, är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2014). Det finns många förklaringsteorier kring vad 

som orsakar ADHD (Socialstyrelsen, 2002). Det som det hittills finns kunskap om är att de 

genetiska faktorerna har stor betydelse för uppkomsten men även riskfaktorer under moderns 

graviditet och förlossning påverkar. De skriver även att det finns avvikelser i hjärnfunktionen 

hos personer med ADHD men det är fortfarande okänt vilka mekanismer i hjärnan som är 

involverade (ibid.).    

  

Det är viktigt att veta att ADHD kan se olika ut från person till person men det finns två så 

kallade kärnsymtom: koncentrationssvårigheter och impulsivitet/överaktivitet 

(Socialstyrelsen, 2014). Även om symtomen på ADHD kan skilja sig mellan kvinnor och 

män så är kärnsymtomen desamma (Nøvik et al.,2009). Koncentrationsproblematiken medför 

ofta att personer med ADHD lätt blir distraherade, har problem med att slutföra uppgifter 

samt att passa tider. Socialstyrelsen (2014) skriver även att en hög aktivitetsnivå är typiskt för 

barn och unga med ADHD men som ofta avtar med åldern. För vuxna kan överaktiviteten 

innebära att de känner lätt rastlöshet vid stillasittande längre stunder. Impulsiviteten som 

många upplever innebär spontana handlingar utan att tänka på konsekvenserna. Impulserna 

kan visa sig på olika sätt, det kan till exempel vara svårt att undanhålla känslor och starka 

reaktioner (ibid.). Även om kärnsymtomen uppfattas som svårigheter i vardagen finns det 

även andra problem som kan medfölja diagnosen (Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 

2016). Humörsvängningar, oförmåga att kontrollera tankar och känslor och brist på intresse 

att utföra vardagsuppgifter är några. Svårigheter med sociala relationer är också ett problem 

för vissa. Det kan bero på oförmåga att leva upp till de krav som ställs i till exempel en 

vänskapsrelation och/eller brist på acceptans av den sociala omgivningen (ibid.).  Den här 

typen av bekymmer kan i sin tur leda till andra problem som missbruk, sjukskrivning och 

andra psykiska tillstånd som depression och ångest (Socialstyrelsen, 2002). Socialstyrelsen 

skriver även att ca en tredjedel av kvinnor med ADHD lever med något av dessa problem 

(ibid.). I en studie gjord av Nøvik et al. (2009) framkom det att kvinnor med ADHD kan 

ha en tendens till att ha ett störande beteende, okontrollerat humör, muskelryckningar samt 



 

6 

 

missbruk. Studien visade även att kvinnor med ADHD har en större risk för att drabbas 

av psykiatriska tillstånd som depression och ångest jämfört med de som inte har diagnosen. I 

ung ålder har flickor dessutom större tendens att vara inblandade i mobbning som enbart 

offret medan pojkar ofta både är offret och mobbaren (ibid.). 

    

Diagnostisering 

Vid misstanke om ADHD kan en utredning göras för att ställa diagnosen (Socialstyrelsen, 

2014). Detta kan göras på bland annat barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin och 

det är läkare med psykiatrisk kompetens samt psykolog som utför utredningen.  Personen som 

misstänks ha diagnosen svara på frågor för att kartlägga symtom. Anhöriga intervjuas 

också för att få en bild av hur personen upplevs av andra. Patientens problematik bör vara så 

pass stor och varaktig att det blir en funktionsnedsättning i vardagen för att diagnosen ska 

kunna ställas. Bedömningen ligger sedan till grund för att kunna utforma stöd och behandling 

(ibid.). Mottagandet av en psykisk diagnos kan upplevas stigmatiserande (Punshon, Skirrow 

& Murphy, 2009). Det kan ibland medföra negativa effekter som till exempel känslor 

av utanförskap (Horn, Johnstone & Brooke, 2007). Samtidigt menar Punshon et al. (2009) att 

en diagnos kan öppna upp möjligheter till insyn, ökat stöd samt validering. Majoriteten av 

vuxna som misstänker ADHD tar ofta upp sina problem förknippade med diagnosen många 

gånger innan de får en behandling (Faraone et al., 2004). 

    

Upplevelser relaterat till ADHD 

Egidius (2008) beskriver en upplevelse som att ta del av något och hur personen själv 

uppfattar detta. Bruner och Turner (1986) betonar att en upplevelse är individuell och skapar 

känslor. Upplevelsen är den subjektiva synen en individ har av verkligheten genom intryck, 

en känsla eller något individen är med om (ibid.). ADHD kan upplevas olika från individ till 

individ (Schrevel et al., 2016). Vissa personer känner en ständig rädsla att misslyckas medan 

andra upplever diagnosen som en fördel. Känslan av att vara annorlunda kan för vissa ses 

som en dålig sak och andra upplever det som en återspegling av den mänskliga mångfalden 

(ibid.). En studie gjord av Rucklidge och Tannock (2001) visade att kvinnor med ADHD 

upplever mer psykisk påfrestning än män med diagnosen. Det framkom även att kvinnor kan 

uppleva ångest och depressiva symtom samt att de har ett stort behov av kontroll (ibid.). 

Enligt Robison, Reimherr, Marchant, Faraone, Adler och West (2008) upplever kvinnor med 

ADHD att de har lättare att bli oroliga än män med diagnosen. De kan även uppleva att de är 
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mer socialt tillbakadragna (ibid.).  

 

Livsvärlden relaterat till ADHD 

Egidius (2008) beskriver livsvärlden som den värld alla individer upplever genom sinnen,  

förstånd och känsloliv. Livsvärlden är subjektiv och tankarna kring den gäller endast i relation 

till en individs sätt att registrera stimuli från den objektiva omvärlden. Egidius skriver vidare 

att livsvärlden är de attityder, föreställningar och förväntningar individer har gentemot en 

situation baserad på erfarenheter från barndomen (ibid.). Enligt Dahlberg et al. (2003) 

beskrivs livsvärlden som en individs vardagsvärld och tillvaron i den. Det är den levda 

världen i vilken individen älskar, hatar, tycker och tänker men även söker en mening. 

Enligt Schrevel et al. (2016) kan personer med ADHD uppleva känslan av att de inte agerar 

eller beter sig på det sättet som de skulle vilja. Ett avvikande beteendemönster och oförmåga 

att utföra vardagliga sysslor är symtom som personer med diagnosen kan erhålla vilket kan 

påverka livsvärlden (ibid.). Dahlberg et al. (2003) skriver att livsvärlden upplevs som 

självklar då en individ är frisk och kan bli oklar då denne insjuknar i en sjukdom (ibid.). De 

personer som har ADHD är ofta övertygade om att något är fel med dem och att de därmed 

känner sig tvungna att vara någon annan (Schrevel et al., 2016). Personer med ADHD kan ha 

en bristande förståelse för den sociala miljön vilket kan medföra en känsla av värdelöshet 

(ibid.).    

  

Eriksson (1994) skriver att upplevelser som skam och skuld gentemot sin sjukdom eller 

behandling kan leda till själsligt och andligt lidande. Eriksson skriver vidare att en sjukdom 

kan förändra en individs liv och kan leda till ett lidande som innefattar hela individens unika 

livssituation (Eriksson, 1994). Lidandet innebär enligt Wiklund och Lindwall (2012) att vara 

främmande för sig själv, sina behov och möjligheter. Eriksson (1994) menar att det är en del 

av livet och att lidandet i sig inte är något ont eller utan syfte. Det är först när individen 

bekräftar och försonas med sitt lidande som möjligheterna att lindra det skapas (ibid.).  

Wiklund (2000) menar att lidandet kan bero på att individens värdighet kränks eller hotas. 

Schrevel et al. 2016 menar att personer med ADHD kan ha en bristande förståelse för den 

sociala miljön vilket kan medföra en känsla av värdelöshet.  Vissa som har diagnosen har en 

tendens att sträva efter orealistiska mål vilket kan medföra känslan av misslyckande samt 

brist på acceptans av den sociala miljön (ibid.). Enligt Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg och 

Thomsen (2002) har kvinnor med ADHD tendens att bli mer oroliga än män samt större risk 
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för depression. Förekomsten av ätstörningar och missbruk är även större hos 

kvinnor (ibid.). Dessa sjukdomar kan göra att symtomen för ADHD överskuggas och därmed 

missas vilket kan leda till att många kvinnor går obehandlade för sin ADHD (Waite, 2010).   

  

Sjuksköterskans roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården bedrivas så att patientens 

behov tillgodoses utifrån god kvalitet och säkerhet. Den enskilda individens integritet samt 

alla individers lika värde ska respekteras inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård 

avses enligt lag de åtgärder som görs för att medicinskt förebygga, utreda samt behandla 

sjukdomar och skador (ibid.). Patienter som har fått en diagnos kan enligt Regeringens 

Proposition (2009/10:67) begära en fast vårdkontakt. Det kan till exempel vara en 

sjuksköterska som hjälper till med planering och samordning av insatserna. Valet av den fasta 

vårdkontakten ska så långt som det är möjligt grundas i patientens önskemål (ibid.). ADHD 

är en varaktig funktionsnedsättning och kan därmed inte botas med en behandling  

(Socialstyrelsen, 2014). Däremot finns det olika behandlingsmetoder och stödinsatser som 

kan lindra symtomen och förenkla vardagen (ibid.). Läkemedel är en vanlig form av 

behandling som kan ge god effekt på koncentrationsförmågan och impulsivitet/överaktivitet. 

Det kan även ha effekt på minne, inlärningsförmåga och det sociala samspelet i viss mån  

(Läkemedelsverket, 2009; Socialstyrelsen, 2012). Vuxna erbjuds psykopedagogik och 

psykologisk behandling som KBT (Socialstyrelsen, 2012). Socialt stöd som boendestödjare, 

budgetrådgivning och arbetsförberedande insatser kan behövas. Personer med ADHD har 

även rätt att få en skriftlig vårdplan och en fast vårdkontakt (ibid.). Knutson 

och O’Malley (2010) skriver att sjuksköterskor kan bli tryggare vid bemötandet av ADHD 

och kunna hänvisa till en specialist genom att uppmärksamma symtom. De skriver vidare 

att sjuksköterskor även kan motivera patienter med ADHD att dra nytta av KBT, coaching 

eller andra stöd i fokus på att hjälpa individen att hantera sin diagnos (ibid.).  

 

Sjuksköterskor ska utöva omvårdnad utifrån personcentrering vilket enligt McCormack,  

Dewing, Breslin, Coyne-Nevin, Kennedy och Peelo-Kilroe (2010) innebär att visa respekt för 

personen, respektera dennes rätt till självbestämmande, ömsesidig respekt samt förståelse för 

personen. Mead och Bower (2000) menar att personcentrerad omvårdnad handlar om att se 

patienten som en unik individ och att som sjuksköterska närma sig personen för att få en 

uppfattning om dennes värld. De skriver vidare att sjuksköterskor ska förstå patientens 
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uttryck och problem och bekräfta dem. Utifrån detta ska vården utformas med hänsyn till 

patienten (ibid.). Om sjuksköterskor är osäkra och har bristande kunskap om ADHD kan 

detta medföra missar i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Både på grund av 

sjuksköterskorna men även på grund av patienternas möjliga brist på uppmärksamhet som Ek 

och Isaksson (2013) beskriver. Det kan sedermera leda till att dessa personer inte får den 

optimala, personcentrerade vården som de är i behov av. Därför kan det vara av vikt att 

studera kvinnors upplevelser av att leva med ADHD.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ADHD. 

 

Metod 

Design 

Studien baseras på en litteraturstudie med en kvalitativ ansats vilket Olsson och Sörensson 

(2011) beskriver som en strävan mot en helhetsförståelse av specifika förhållanden. 

Henricson och Billhult (2012) skriver att en kvalitativ ansats grundas i ett holistiskt synsätt 

och undersöker personers livserfarenheter av olika fenomen. En kvalitativ metod känns igen 

av flexibilitet och öppenhet i studien samt ett mindre antal deltagare (Olsson & Sörensson, 

2011). Då syftet med den här studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

ADHD ansågs en kvalitativ metod vara den bästa för studien. Olsson och Sörensen (2011) 

hävdar att en litteraturstudie kan bestå av patografier eller vetenskapliga artiklar. Johansson 

och Öberg (2008) skriver att patografier är biografier skrivna av personerna själva eller av 

anhöriga där den sjukes livsvärld och erfarenheter beskrivs. Olsson och Sörensen (2011) 

skriver att en personberättelse kan uttryckas i olika former. De skriver vidare att en 

personberättelse kan beskrivas i en patografi eller i dagboksanteckningar och kan återge en 

livsberättelse från olika händelser i livet eller erfarenheter (ibid.). Genom en kvalitativ metod 

baserad på patografier ges möjligheten att få en djup inblick i kvinnors upplevelser av att leva 

med ADHD. 
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Urval 

Inklusionskriterier för studien var att patografierna skulle vara skrivna av kvinnorna själva. 

Böckerna skulle innehålla kvinnornas upplevelse av att leva med diagnosen ADHD och för 

att minska felöversättningar av läsarna skulle böckerna vara skrivna eller översatt på svenska. 

Ytterligare inklusionskriterier för studien var att kvinnorna var i vuxen ålder då böckerna 

skrevs samt var utgivna på 2000-talet. Kvinnorna skulle även ha fått diagnosen i vuxen ålder 

för att kunna återspegla hur det kan vara att leva som kvinna med ADHD utan att ha fått 

diagnosen. Exklusionskriterierna var att böckerna inte var skrivna ur ett familjeperspektiv, 

inkluderade fler diagnoser än ADHD samt att de innehöll flera personers berättelser.  

     

Datainsamling 

För att hitta patografier kopplade till syftet användes sökmotorn Libris för att få en överblick 

av utbudet. Sökord som användes var "ADHD + patografi" vilket gav sju träffar. Av dessa sju 

böcker var endast en skriven av en kvinna som lever med ADHD. För att bredda utbudet 

användes endast sökordet "ADHD" vilket gav 1509 träffar. För att exkludera fakta-böcker om 

diagnosen användes kategorin "biografi med genealogi" vilket gav 47 träffar varav 17 var 

skrivna av kvinnor. Av dessa 17 böcker exkluderades 15 stycken efter att ha läst deras 

beskrivning. De böcker som exkluderades hade antingen ett familjeperspektiv, inkluderade 

fler diagnoser, handlade om barn med diagnosen eller inkluderade fler berättelser i samma 

bok. En av de kvarstående böckerna var resultatet av den första sökningen. Det gjordes även 

en sökning med sökorden "ADHD + biografi" som resulterade i 73 träffar. 26 av dessa var 

skrivna av kvinnor och på grund av samma exkludering som innan kvarstod fyra böcker. Av 

de fyra böckerna som kvarstod fick tre av kvinnorna diagnosen i vuxen ålder. En av dessa 

böcker hade ett familjeperspektiv och därmed valdes den bort. Det resulterade i två 

kvarstående böcker vilka blev resultaten av föregående sökningar; "Nu förstår jag mig själv: 

en berättelse om ADHD." och "Jag föredrar att kalla mig impulsiv.". De två böckerna som 

valdes motsvarade inklusionskriterierna och användes därmed i studien. 

 

Beskrivning av patografier 

Boktitel: Nu förstår jag mig själv - En berättelse om ADHD  

Författare: Pernille Dysthe född  

År och förlag: 2007, Sivart Förlag  

Sammanfattning: Pernille Dysthe beskriver i sin bok hur det är att leva med ADHD. Hon 
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berättar om sin kaotiska ungdom och hur hon även i vuxen ålder lever med en ständig oro och 

behov av rutiner.  

 

Boktitel: Jag föredrar att kalla mig impulsiv  

Författare: Carina Ikonen Nilsson  

År och förlag: 2016, Recito Förlag  

Sammanfattning: Carina Ikonen Nilsson beskriver i sin bok "Jag föredrar att kalla mig 

impulsiv" fördelar och nackdelar med att leva med ADHD. Hon beskriver mycket om sin 

vardag och hur ADHD kan ställa till det men även att det är en del av henne som hon inte 

skulle vilja vara utan.   

    

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes genom en kvalitativ analys vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) innebär att granska och analysera material för att få en ökad kunskap och förståelse 

för ett fenomen. Den här studien följer Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

en kvalitativ innehållsanalys. De valda patografierna lästes enskilt varsin gång och under 

tiden plockades det ut meningsenheter som var kopplade till syftet. Totalt valdes 230 

meningsenheter vilka skrevs in i Word-dokument på datorn. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär en meningsenhet en meningsbärande del av texten. En 

meningsenhet kan vara enstaka ord, meningar eller stycken som hör ihop i sammanhanget 

(ibid.). Meningsenheterna diskuterades sedan tillsammans för att säkerställa att de 

motsvarade syftet och därmed kunde användas. Därefter kondenserades och kodades de valda 

texterna enskilt i Word-dokument, exempel på det finns i bilaga 1. Kondensering innebär 

enligt Graneheim och Lundman (2004) att förkorta meningsenheterna och samtidigt behålla 

syftet med dem. De blir därmed mer lätthanterliga utan att något väsentligt 

försvinner. Kodning innebär att förkorta texten ytterligare och beskriva originaltextens 

innehåll med ett ord eller en mening (ibid.). Koderna som skapades skrevs ut och 

klipptes sedan isär till små lappar. Kodernas likheter och olikheter identifierades vilka 

sedermera skapade kategorier. Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys innefattar kategorisering av koder och eventuellt underkategorier vilka skapas 

då koder med liknande innehåll förs samman. Innehållsanalysen som gjordes var manifest. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär en manifest innehållsanalys en textnära analys 

utan tolkningar (ibid.). Innehållsanalysen gjordes med en induktiv ansats vilket enligt 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2008) innebär att granska material förutsättningslöst och 

därmed inte söka efter något specifikt. En deduktiv ansats innebär att utgå från en mall då 

texten granskas (ibid.). 

    

Etiskt övervägande 

I en studie baserad på patografier ska etiska aspekter och resonemang vägas in under hela 

processen (Johansson & Öberg, 2008). Kjellström (2012) skriver att en av de etiska 

principerna inom forskning är att alla deltagare i studien ska delta frivilligt. Personerna 

bakom patografierna som använts i denna studie har inte blivit tillfrågade om att delta och har 

därmed inte kunnat ge samtycke. Däremot har författarna låtit böckerna publiceras och säljas 

för allmänheten och därmed kunde de användas i studien. Vetenskapliga studier får inte 

verkställas utan relevans och utan att kunna bidra med betydande kunskap (Vetenskapsrådet, 

2011). Då denna studie är menad att ge en ökad förståelse för kvinnor med ADHD anses 

detta vara relevant för att bistå med ytterligare kunskap till sjuksköterskor för att de ska 

kunna bedriva en bättre omvårdnad av kvinnorna. Användning av patografier i en studie 

medför en risk att författarna tolkar innehållet (Sandman & Kjellström, 2013).  En 

litteraturstudie kräver därför textnära arbete för att innehållet inte ska feltolkas eller 

nonchaleras (ibid.). En bok som gjorts tillgängligt för allmänheten får inte heller förvrängas 

enligt upphovsrättslagen (SFS 1980:729). Verket får inte heller användas på ett sätt som 

kränker upphovsmannen (ibid.). I detta fall är upphovsmännen författarna till patografierna. 

Material som används i denna studie har därför valts ut omsorgsfullt och hanterats med 

noggrannhet och respekt. De meningsenheter som valdes ut granskades och diskuterades för 

att minimera feltolkning. För att verkligen spegla författarnas upplevelser valdes även olika 

citat ut från patografierna. 

 

Resultat 

Syftet med den här studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med ADHD. 

När patografierna hade lästs och innehållsanalysen genomförts skapades fyra kategorier: 

hyperaktiviteten/impulsiviteten ställer till det i vardagen, låg självkänsla och utanförskap, 

behov av att kontrollera ständig oro samt stöd genom diagnosen.  
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Hyperaktiviteten/impulsiviteten ställer till det i vardagen  

Den hyperaktiva och impulsiva egenskapen kvinnorna besitter har under hela livet påverkat 

deras vardag och sociala liv (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Under uppväxten 

upptäckte de att de inte var som alla andra som kunde sitta stilla, lyssna och förstå då till 

exempel läraren höll föredrag i skolan vilket ledde till att de inte hade samma förutsättningar 

för att lyckas (ibid.). Dessa egenskaper har följt med kvinnorna i vuxen ålder (ibid.). 

En av kvinnorna tydliggjorde sin upplevelse att hon ofta överdriver då hon gör eller säger 

något (Dysthe, 2007): 

 

”De andra kan sluta. De är inte som jag. Jag är absolut och måste alltid 

överdriva. Från munspel, älgar och Jesus Christ Superstar till förälskelse, 

bantning, ätning. Och alkohol. Jag älskar för mycket, jag äter för fort, jag 

dricker för fort och för mycket. Jag pratar för fort och för länge. Mina 

tankar spurtar iväg med mig och mina ord sprutar ur 

munnen" (Dysthe, 2007, s.46)  

  

En av kvinnorna beskriver att hon inte hinner tänka innan hon svarar på någons frågor 

(Ikonen-Nilsson, 2016). Hon menar att hon inte hinner tänka på om personen kan hantera 

hennes svar då någon frågar henne något (Ikonen-Nilsson, 2016). Denna egenskap har under 

hela hennes liv påverkat mötet med andra människor då folk har uppfattat henne som elak 

och ouppfostrad (ibid.).  

 

Kvinnorna upplever att impulsiviteten och hyperaktiviteten har påverkat deras vänskaps- och 

kärleksrelationer (Dysthe, 2007; Ikonen- Nilsson, 2016). Egenskaperna har gjort att de 

hamnat i situationer som gjort dem ledsna och utsatta (ibid.). Till exempel flyttade den ena 

kvinnan ihop med en man som hon förälskade sig i men som hon egentligen inte kände  

(Ikonen-Nilsson, 2016). Detta på grund av att hon kände sig kär för stunden och saknade 

förmågan att tänka ett steg till på grund av impulsiviteten. Hon insåg att hon hamnat i en 

situation som hon inte var beredd på eller ville vara i vilket gjorde att hon lämnade honom 

(ibid.). Båda kvinnorna beskriver att de har en tendens att prata för mycket och för länge 

(Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Den ena kvinnan tänker ofta på det efteråt och får då 

upplevelsen av skam då hon insett att personerna under hela konversationen velat få tyst på 

henne (Dysthe, 2007).    
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”Jag kan orsaka skoskav i folks öron. Även om de inte säger det, vill de få 

mig att hålla käften. Det vet jag nog.” (Dysthe, 2007 s.15)   

    

Kvinnorna upplever att de skulle behöva någon som stoppar dem innan de tar sig ut i vissa 

situationer (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Den hyperaktiva egenskapen har påverkat 

den ena kvinnan på jobbet då hon arbetat med människor som behöver hjälp och stöd 

(Ikonen-Nilsson, 2016). Hon tar upp ett exempel då en klient ska träna sig i att vänta vilket 

görs genom att personalen ska låta honom vänta, ibland extra länge. Kvinnan som ska träna 

pojken på detta upplevde det som tortyr då hon själv inte kan vänta på grund av sin 

hyperaktivitet (ibid.).   

 

"<<Inte just nu, jag är upptagen>>.. hmmm, det var jobbigt, inte att vara 

den som sa orden <<vänta>> eller <<inte just nu>> och inte just då när 

jag sa det, men efter de orden blev det liksom kaos i mig. Hur länge ska 

man vänta? Varför ska man vänta?" (Ikonen Nilsson, s.28)  

  

Impulsiviteten gör att kvinnorna vill lägga all kraft på det som är roligt just nu (Dysthe, 

2007; Ikonen-Nilsson, 2016). De kan hålla på hur länge som helst om de har intresse för det. 

Om de sedan tappar intresset har de svårt att fullfölja arbetet då krafterna tagit slut. 

Egenskapen kan medföra att saker som är mindre roliga lämnas ofullständiga vilket 

påverkar arbetslivet där alla arbetsuppgifter måste göras (ibid.). Ena kvinnan insåg att 

kollegorna inte uppskattade de ofullständiga uppgifterna och tyckte att hon var oansvarig 

(Ikonen-Nilsson, 2016). Kvinnan fick känslan av värdelöshet. Egenskaperna kan även 

leda till ett halvstädat hus eller en halvfärdig tavla vilket blir ett stress- och orosmoment  

(ibid.). Hyperaktiviteten och impulsiviteten upplever båda är egenskaper som leder till 

svårigheter att organisera i hemmet (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). De vill utföra 

många saker men oförmågan att prioritera gör att de inte förstår vad som är viktigast (ibid.).  

Det kan leda till att viktiga saker som till exempel att packa barnens gympapåse eller hjälpa 

till med läxor försummas (Ikonen-Nilsson, 2016). Ikonen-Nilsson beskriver hur detta har 

medfört att barnens lärare uppfattat henne som slarvig och oansvarig (ibid.).   
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Låg självkänsla och utanförskap 

Låg självkänsla är något som präglat kvinnorna genom hela livet (Dysthe, 2007; Ikonen-

Nilsson, 2016). Ikonen Nilsson (2016) beskriver ADHD som en ”självkänlso-dödare”. Under 

uppväxten var det som värst då de ständigt kämpade med att passa in utan resultat (Dysthe, 

2007; Ikonen-Nilsson, 2016). De försökte göra allt för att bli bekräftade och vara ”normala” 

men kände ofta att de gjorde fel och inte dög. Känslan av att vara misslyckad var ett faktum. 

Det ledde till att andras åsikter var viktigare än deras egna och deras principer formades efter 

vad andra tyckte. Kvinnorna beskriver att deras värde satt i hur andra betraktade dem. 

Behovet av att vara andra till lags var viktigt för att kunna känna att de dög (ibid.). Ikonen-

Nilsson (2016) beskriver att hon var livrädd för att andra skulle tycka att hon var dum eller 

töntig då hon själv tyckte att hon var det. Båda kvinnorna upplever att självkänslan har ökat 

med åldern (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). En av kvinnorna upplever problem med att 

ta åt sig och förstora upp kritik eller kommentarer som inte betydde något egentligen (Ikonen-

Nilsson 2016).  

 

”Jag tar även till mig när människor säger något mindre bra. Går hem 

och analyserar det i många vändor. Därefter när jag analyserat och 

återigen analyserat så tar jag upp det med personen i fråga för att få klart 

för mig att, mina tankar har seglat runt i universum medan den andre är 

kvar här på jorden. Oftast så har jag seglat ut och dragit ifrån, lagt till, 

känt in saker som kanske inte ens borde vart där.” (Ikonen-Nilsson, 2016, 

s. 100)  

  

Kvinnorna beskriver också att de har lätt för att skylla saker på sig själva som egentligen inte 

är deras fel (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). De beskriver att ADHD gör att de är extra 

känsliga och tolkar in saker som kanske inte stämmer (ibid.).    

 

”När jag kommer in i ett rum fullt med folk och hör någon skratta, tror jag 

automatiskt att de skrattar åt mig.” (Ikonen-Nilsson, 2016, s. 49)  

  

Kvinnorna har under hela sitt liv känt sig utanför (Dysthe, 2007 & Ikonen-Nilsson, 

2016). Eftersom de kämpade med att vara någon som de inte var upplevde de till slut att de 

blev onormala istället eftersom deras liv gick ut på att vara så normal som möjligt. Innerst 
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inne har de alltid känt att de normala sakerna alla andra gör, inte passar dem själva. Då båda 

skämdes för sina egenskaper och upplevde dem som onormala kämpade de med att passa in i 

samhället och göra det som de "normala" gör. Först efter de fick diagnosen insåg de att de 

inte har förmågan till det (ibid.).  

 

 

"Under hela mitt liv före min utredning kämpade jag febrilt för att vara 

som alla andra, vilket jag idag ser som ett ganska meningslöst arbete, 

eftersom det aldrig skulle kunna hända. (Ikonen-Nilsson, s.18)  

  

Under uppväxten trivdes ingen av kvinnorna i skolan då de kände att de inte passade in 

(Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). En av kvinnorna blev mobbad i skolan (Ikonen-

Nilsson, 2016). Som ung vuxen blev det viktigt för båda att ha en pojkvän för att vara någon 

och därmed passa in i samhället. Det var även viktigt att umgås med de personer som ansågs 

vara populära (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Det ledde till att den ena kvinnan 

lämnade sin bästa vän för att hon bar fel kläder och därmed inte var populär (Dysthe, 

2007). Den ena kvinnan skriver att hennes låga självkänsla som ständigt varit i botten har i 

vuxen ålder lett till en depression (ibid.).    

  

Behov av att kontrollera ständig oro 

Båda kvinnorna beskriver att de lider av en ständig oro (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 

2016). De vet inte var oron kommer ifrån men de har kommit underfund med olika strategier 

för att dämpa den (ibid.). En av kvinnorna började dricka alkohol i ung ålder (Dysthe, 2007). 

Hon upplevde det som att när alkoholen verkade dämpades de jobbiga känslorna och därmed 

oron. Hon beskrev det som semester från sig själv (ibid.).   

 

”Tusentals små fötter med rosa balettskor bringade alkoholen upp i mitt 

huvud. Där lekte de promille med en iver som fick mig att skratta högt. En 

krypande värmekänsla spred sig i kroppen. Den flöt in i orossystemet som 

gick långsammare och långsammare runt och till slut stannade den nästan 

helt. Jag hade fått min första verkliga semester, och det var semester från 

mig själv.” (Dysthe, 2007, s.52)  
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Inte förrän hon blev diagnostiserad med ADHD vid 49års ålder och började behandla oron 

med läkemedel kunde hon sluta självmedicinera med alkohol (Dysthe, 2007). Båda kvinnorna 

beskriver också att vara duktig, prestera och få bekräftelse var som självmedicinering 

(Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Ikonen-Nilsson (2016) beskriver att hon arbetar hårt 

och försöker hinna med så mycket som möjligt. Kvinnorna upplever också att dämpa oron är 

en form kontroll som ger trygghet (Dysthe, 2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Trygghet är något 

som de behöver för att våga vara sig själva, både med deras bra och mindre bra sidor. Saker 

som val, förändringar, många intryck eller att resa bort kunde rasera tryggheten och 

kontrollen (ibid.). En av kvinnorna skriver att när hon känner att hon förlorar kontrollen är 

det som att tiden stannar och hon får ”dåndampryck” (Ikonen-Nilsson, 2016). Dysthe (2007) 

berättar att bantning var ett sätt för henne att ta kontroll som dämpade oron vilket blev som 

en form av självmedicinering. Hon beskriver även att när hon var yngre, innan tiden hon 

bantade, kunde hon vara besatt av saker för att dämpa oron. Hon upplevde det som att hon 

var uppslukad och det fanns inte plats att tänka på något annat. När hon inte var besatt av 

något kände hon en tomhet och oron blev därmed starkare. Hon beskrev det som att hon var 

beroende av att vara beroende (ibid.).  

  

”Jag är inte besatt av något och hittar inte känslor jag kan stoppa in som 

tygtrasor i oron så att den slutar mala.” (Dysthe, 2007, s.69)  

 

Ikonen-Nilsson (2016) beskriver att hon var besatt av att handla innan hon blev 

diagnostiserad och fick hjälp. Inget fick saknas hemma. Hon beskriver att de förvarade 

schampo och andra förnödenheter i källaren. Hon berättar att varorna ofta passerade sitt bäst-

före-datum innan de hann användas vilket medförde ekonomiska problem (Ikonen-Nilsson, 

2016).   

  

Stöd genom diagnosen  

Båda kvinnorna blev diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder (Dysthe, 2007; Ikonen-

Nilsson, 2016). Väntan på beskedet på att antingen ha eller inte ha en diagnos upplevdes 

skrämmande (Ikonen-Nilsson, 2016). Ikonen-Nilsson beskriver att hon var lika rädd för att få 

ett ja som ett nej. Hon undrade vad en diagnos skulle innebära för henne och hon vad rädd för 

att hon skulle förlora sig själv. När hon fick beskedet att hon har ADHD kändes det som att 

hon fick bevisat för sig att hon inte alls är dum, slarvig och lat som hon trott i hela sitt liv. Det 
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blev sedan viktigt att bevisa det för alla (ibid.). För Dysthe (2007) kändes det som att alla 

bitarna föll på plats när hon fick sin diagnos vilket var en enorm lättnad. Båda kvinnorna 

kände att de fick förståelse för sig själv och blev mer förlåtande mot sig själva (Dysthe, 

2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Diagnostiseringen medförde både klokhet och trygghet. De 

upplevde att de vågade vara sig själva även om deras förflutna fortfarande påverkar deras 

tankar negativt (ibid.). En av kvinnorna beskriver hur hon tack vare diagnostiseringen kan 

se situationer på ett nytt sätt:  

 

”Idag när det händer att mobilen ringer vid olämpliga tillfällen, skiner jag 

som en sol, ler och berättar vilken otrolig händelse detta är. Tänka sig jag 

glömde inte mobilen hemma. Det är ett framsteg. Förr kunde jag skaka på 

huvudet och förklara hur otroligt glömsk och dum jag är, som inte ens kan 

komma ihåg att mobilen ska stängas av.” (Ikonen-Nilsson, 2016, s.74)  

  

Kvinnorna upplever också att kunskap om diagnosen har hjälpt dem (Dysthe, 2007; Ikonen-

Nilsson, 2016). Med struktur, verktyg och insikt blir funktionshindret inte längre ett hinder på 

samma sätt. Trots sina humörsvängningar går det att minska utbrotten genom att försöka vara 

medveten i situationerna. De upplever att acceptans är den bästa medicinen även om det 

inte är det lättaste (ibid.).  

  

Genom att bli diagnostiserad fick kvinnorna rätt till medicinsk behandling (Ikonen-Nilsson 

2016; Dysthe 2007). Kvinnorna upplever den medicinska behandlingen som ett mirakel. 

Rastlösheten försvinner och lugnet infinner sig med hjälp av medicinen. Kvinnorna beskriver 

att tankemönstret blir mer systematiskt. Det är inte längre för många tankar som knappt 

hinner tänkas (ibid.). En av kvinnorna beskriver hur det sociala samspelet påverkas positivt:  

 

”Före tabletten hade jag svårt att komma ihåg vad jag skulle säga, om jag 

inte sa det med en gång. Idag tänker jag tanken och den stannar kvar. Jag 

har inte så bråttom.” (Ikonen-Nilsson, 2016, s. 32)  

 

Behandlingen medför att hon inte avbryter andra som hon tidigare gjorde (Ikonen.Nilsson, 

2016). Dysthe (2007) belyser att hon i samband medicineringen för första gången kan slappna 

av utan att behöva konsumera alkohol. Hon skriver att hon nästan känner sig ”normal” (ibid.). 
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Ikonen-Nilsson (2016) beskriver att hon ibland kan sakna sina ”dampryck” och att hon ibland 

känner sig lat på grund av medicineringen. Dock upplever tacksamhet att världen inte snurrar 

i samma höga hastighet längre (ibid.).  

  

Analysen visar att båda kvinnorna kan se diagnosen som något positivt (Dysthe, 

2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Det framgår speciellt efter diagnostiseringen som båda gick 

igenom i vuxen ålder. Under hela deras liv har de upplevt att de aldrig ger sig då de finner 

något intressant. De upplever även att de vågar göra saker andra människor inte skulle våga 

göra. Dessutom kan de se sin impulsivitet som något som gör livet mer spännande då de 

saknar eftertänksamhet som hade kunnat stoppa dem att göra vissa saker (ibid.).    

 

"Men jag ska villigt erkänna att vissa delar i att sakna eftertänksamhet 

ibland är bra, att vara impulsiv och komma på något, göra det som man 

kommit på gör livet lite mer spännande." (Ikonen-Nilsson, 2016, s.88)  

  

Kvinnorna upplever att kreativiteten båda besitter kommer från sin diagnos (Dysthe, 

2007; Ikonen-Nilsson, 2016). Impulsiviteten och hyperaktiviteten medför att de gör saker 

som i stunden känns relevanta och intressanta samt att de kan hålla på hur länge som helst 

bara intresset kvarstår. Dessa egenskaper upplever kvinnorna som positivt med diagnosen då 

de kan lägga ner hela sin själ i en aktivitet (ibid.). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Då studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med ADHD beslutades det 

att en kvalitativ design med patografier var mest relevant då det skapar en djup förståelse 

samt en helhetsförståelse för de som lever med diagnosen. Studien gjordes genom en 

kvalitativ metod med två patografier. En kvalitativ metod ger enligt Olsson och Sörensen 

(2011) information från personens egna ord. De menar även att en kvalitativ ansats strävar 

mot en helhetsförståelse av speciella förhållanden (ibid.). Då båda kvinnorna skrivit 

patografierna själva ansågs de mer trovärdiga än om en annan person skrivit ner deras 

upplevelser då det finns risk för feltolkning. En svaghet med patografier är att personerna 

som skrivit dem bestämmer vilka erfarenheter och upplevelser som ska tas upp och därmed 
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kan viktiga upplevelser missas. Dock anses resultatet innehålla tillräckligt viktiga upplevelser 

relaterat till tidigare forskning kring ämnet för att kunna vara användbart. Dahlberg (1997) 

betonar att patografier är en bra källa för analysering av hur människor upplever världen.   

 

En kvalitativ studie ska enligt Mertens (2012) ha tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet, 

giltighet och äkthet. Den här studien är baserad på en detaljerad beskrivning av datainsamling 

och dataanalys vilket gör den tillförlitlig vilket enligt Mertens (2012) skapas då forskaren gör 

en korrekt skildring genom undersökning och förståelse för ämnet. Överförbarhet innebär i 

vilken utsträckning resultatet av studien kan vara giltiga i andra kontexter än de som beskrivs 

i studien (Mertens, 2012). Överförbarhet uppnås även då läsaren får en noggrann beskrivning 

av deltagarna och kontexten som studien har (ibid.). Den här studien innehåller en 

beskrivning av patografierna som använts i studien samt att patografierna beskriver 

kvinnornas upplevelser av att leva med ADHD. Kvinnornas upplevelser kan inte överföras 

till alla kvinnor som har ADHD då en upplevelse är något individuellt. Dock upplever 

kvinnorna många liknande upplevelser vilket kan anses ge en form av överförbarhet då dessa 

även stämmer överens med tidigare forskning. Då personer med ADHD kan bli patienter i 

alla vårdkontexter anses resultatet vara användbart överallt i vården för att kunna optimera 

omvårdanden. I studien har personliga åsikter undanhållits vilket enligt Mertens (2012) gör 

den verifierbar. Resultatet av studien innehåller endast det som framgås i patografierna och 

har därmed inga tolkningar. Det redovisas även citat från patografierna för att stärka 

trovärdigheten. Analysen av material gjordes till en början enskilt för att sedan diskuteras 

tillsammans vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker trovärdigheten.  

 

Syftet med studien hade kunnat besvara genom en empirisk studie i form av intervjuer. Vid 

intervjuer ges möjligheten att ställa följdfrågor och därmed en mer djupgående analys. En 

empirisk studie ansågs medföra svårigheter då majoriteten av personer med diagnosen är 

män. Av etiska skäl valdes intervjuer bort då personer med ohälsa inte bör intervjuas på den 

här nivån då det kan tänkas bli känsligt. Ett annat alternativ för att besvara syftet hade kunnat 

vara en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Då det finns bristande forskning på 

kvinnor med ADHD valdes metoden bort då det hade medfört svårigheter med insamling av 

material. En nackdel med valet av metod var att möjligheten att ställa följdfrågor försvann. 

Dahlberg (1997) beskriver andra nackdelar som finns med patografier, till exempel att 

innehåll i böckerna som är oklara inte kan redas ut samt att eventuellt borttagna stycken innan 

utgivningen inte är tillgängliga. Trots att böckerna oftast givits ut i upplysande eller 
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underhållande syfte finns där ofta tillräckligt detaljerade beskrivningar för att användas i 

vetenskapliga studier (ibid.).  

 

Då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ADHD var det viktigaste 

materialet då kvinnorna var 18 år och över. Båda kvinnorna är tydliga med att berätta vilken 

ålder de var i då upplevelserna inträffade. Upplevelser från barndomen har tagits med i syfte 

att få förståelse för hur det påverkat deras liv. Nu förstår jag mig själv - En berättelse om 

ADHD av Pernille Dysthe innehåller stycken ur hennes dagbok vilka är markerade med årtal 

vilket gör det lätt för läsaren att förstå vilken ålder hon är i. Jag föredrar att kalla mig 

impulsiv av Carina Ikonen Nilsson innehåller fåtal upplevelser från barndomen och hon är 

tydlig med att beskriva att hon var barn eller ungdom då händelserna inträffade. Kvinnorna är 

födda år 1961 och 1965 vilket kan anses vara en svaghet i resultatet då samhället kan ha sett 

annorlunda ut gentemot dagens samhälle. Båda kvinnorna fick diagnosen i 40-årsåldern vilket 

var på 2000-talet. Då samhället inte anses ha förändrats något avsevärt sedan den tiden 

beslutades det att upplevelserna kunde användas i studien. 

 

Libris är nationell söktjänst och är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. Webbsidan 

uppdateras dagligen och har för närvarande 7 miljoner titlar. I urvalet skrevs det att 

ett inklusionskriterie var att böckerna är översatta eller har svenska som originalspråk. 

Böcker som är översatta kan anses vara en svaghet i en vetenskaplig studie då det finns risk 

för felöversättning. Nu förstår jag mig själv - En berättelse om ADHD har norska som 

originalspråk och har därmed inte en stor risk för felöversättning då språken är relativt lika. 

Det gjorde tre olika sökningar vilka resulterade i två böcker som användes i studien. Ett större 

antal sökningar hade möjligtvis lett till fler böcker som varit relevanta för studien. Dock 

ansågs sökningarna ge tillräckligt antal träffar och därmed gjordes inte fler. Efter den första 

sökningen kvarstod den ena boken och i de sista två sökningarna kvarstod båda böckerna. Då 

böckerna blev resultatet av alla sökningarna ansågs de vara de bästa patografierna 

för studiens syfte. Två böcker kan tyckas ge en svag bild av hur kvinnor med ADHD 

upplever diagnosen men eftersom syftet var att beskriva hur kvinnor kan uppleva diagnosen 

ansågs det räcka med två böcker för att besvara syftet och vara användbart i alla 

vårdkontexter. De böcker som exkluderades i sökningen hade antingen ett familjeperspektiv, 

inkluderade fler diagnoser än ADHD eller inkluderade fler personers berättelse i samma 

upplaga. Fler berättelser i samma upplaga ansågs kunna leda till för ytliga upplevelser för 

studien och därmed exkluderades de. Familjeperspektivet valdes bort då studien endast syftar 
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på kvinnor och deras upplevelser. De böcker som inkluderade personer med fler diagnoser än 

ADHD valdes bort då det ansågs medföra svårigheter i att finna upplevelser som har med 

endast ADHD att göra. Kvinnorna skulle ha fått diagnosen i vuxen ålder för att återspegla hur 

det är att leva med ADHD utan att ha fått diagnosen. Hade kvinnorna fått diagnosen som 

unga hade de fått hjälp och stöd redan i tidig ålder vilket hade påverkat upplevelserna. 

Eftersom många kvinnor går odiagnostiserade kan upplevelserna av att gå ovetandes hjälpa 

sjuksköterskor att få en djupare förståelse för dem. 

 

För att söka fram patografier användes Libris som databas. De två sökningarna som 

genomfördes gav tillräckligt antal träffar och därför gjordes inte fler sökningar. Om fler 

sökningar genomförts hade eventuellt fler böcker framkommit som varit relevanta för 

studien. Annan sökdatabas hade även kunnat generera fler patografier som inte framkommit i 

Libris. 

 

Analysen gjordes genom en manifest innehållsanalys. Olsson och Sörensen (2011) beskriver 

en manifest innehållsanalys som en textnära analys utan tolkningar. Analysen i studien 

gjordes genom stegen: val av meningsenheter, kondensering, kodning samt kategorisering 

vilka följer Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.  

Meningsenheterna plockades ut enskilt för att diskuteras tillsammans när båda läst 

samtliga patografier. Meningsenheterna plockades ut enskilt för att inte påverka varandras val 

av utplock vilket stärker studiens tillförlitlighet. Det gjorde även att risken för att missa 

viktiga meningsenheter minimerades. Då menings-enheterna granskades och diskuterades 

visade det sig att båda författarna valt ut samma meningsenheter med ett fåtal som varit 

enskilda. De meningsenheter som inte plockades ut av båda författarna diskuterades 

tillsammans för att få en förståelse för hur personen tänkt vid uttaget för att sedan inkludera 

eller exkludera dem. För att kunna se likheter och olikheter med meningsenheterna skrevs 

koderna ut och klipptes isär. De klippta koderna lades sedan på golvet för att få en bra 

överblick och för att lättare kunna sortera och skapa kategorierna.  

 

Kvinnorna som skrivit patografierna till den här studien har inte blivit tillfrågade om 

deltagandet då de har publicerat dem för allmänheten. Eftersom författarna 

publicerat patografierna på begäran från dem själva bedöms det som ett godkännande att 

använda deras upplevelser i studien. Enligt Johansson och Öberg (2008) ska studier baserade 

på patografier väga in etiska aspekter och resonemang. Inom forskning ska alla deltagare 
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enligt Kjellström (2012) delta frivilligt.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde problem i vardagen relaterat till sin hyperaktivitet 

och impulsivitet. De spontana handlingarna kvinnorna har gjort att de hamnat i situationer 

som de egentligen inte borde eller inte velat vara i. Socialstyrelsen (2014) skriver att ett utav 

kärnsymtomen för ADHD är impulsivitet/hyperaktivitet. Socialstyrelsen stärker det resultatet 

då de menar att personer med ADHD inte tänker på konsekvenserna av sina spontana 

handlingar. Impulsivitet yttrade bland annat sig för en av kvinnorna genom att hon flyttade 

ihop med en man som hon knappt kände då hon upplevde kärlek för stunden. Socialstyrelsen 

(2014) skriver även att symtomen kan uppfattas som svårigheter i vardagen vilket upplevs 

starkt av kvinnorna. De upplever symtomen som något som påverkar vänskapsrelationer då 

de har tendens att säga vad de tycker utan att tänka på om personen kan hantera deras 

påståenden samt lämnar ofullständiga uppgifter. Personer i omgivningen kan då uppfatta 

kvinnorna som elaka och oansvariga vilket leder till en känsla av värdelöshet då det inte var 

med avsikt. De upplever även att det är jobbigt att sitta still, lyssna och att förstå. Det har 

påverkat deras liv både i utbildning och på arbetsplatsen då de insett att andra kan men inte 

dem själva. Resultatet stärks då Schrevel, Dedding, Aken och Broerse (2016) skriver att 

personer med ADHD kan få upplevelsen av att de inte beter sig på sättet som de egentligen 

vill och därmed påverkas deras livsvärld.  Enligt Dahlberg et al. (2003) är livsvärlden 

individens vardagsvärld och tillvaron i den. Kvinnornas upplevelse av att andra personer 

uppfattar dem som oansvariga och elaka medför en känsla av värdelöshet. Känslan av att vara 

värdelös kan tänkas medföra en dålig tillvaro i kvinnornas vardagsvärld liksom deras 

svårigheter i vänskaps- och kärleksrelationer. 

 

Kvinnorna beskriver att det är påfrestande för dem att sitta still, lyssna och förstå. Detta är 

något som sjuksköterskor kan ha i åtanke vid omvårdnad av kvinnor med ADHD. Då 

kvinnorna upplever problem med att lyssna och förstå bör sjuksköterskan tänka på att ge 

information i en lugn miljö och lämna rum för frågor för att säkerställa att patienten har tagit 

till sig informationen på ett korrekt sätt. Muntlig information kan även kompletteras med 

skriftlig information. Som Mead och Bower (2000) skriver så bör sjuksköterskor ta hänsyn 

till patientens individuella behov för att omvårdnaden ska bli personcentrerad och därmed 

optimeras. 



 

24 

 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna präglats av låg självkänsla och besvärats av detta i hela 

deras liv, vilket dessutom resulterat i en depression för en av kvinnorna. Det är bevisat att 

kvinnor med ADHD löper en högre risk för att utveckla psykisk ohälsa i form av t.ex. ångest 

och depression (Nøvik, Hervas, Ralston, Dalsgaard, Pereira & Lorenzo, 2009). Den låga 

självkänslan har bland annat grundat sig i att kvinnorna inte känt sig ”normala” och ständigt 

försökt att passa in utan att lyckas. Kvinnorna har upplevt precis det som Schrevel et al. 

(2016) skriver, att personer med ADHD kan känna att de är övertygade om att något är fel 

med dem och därmed försöker vara någon annan. Känslan av att vara annorlunda på grund av 

att de inte lever upp till sina egna och andras krav är något som kvinnorna också upplevt.  

Detta stärks av Schrevel et al. (2016) som skriver att personer med ADHD kan uppleva 

svårigheter med den sociala omgivningen för att de känner att andra saknar förståelse för 

dem. Båda kvinnorna beskriver även att de skämdes under deras uppväxt för att de upplevde 

sig själv vara annorlunda. Eriksson (1994) beskriver att skam och skuld över sin sjukdom 

/diagnos kan leda till lidande för personen. Även om ingen av kvinnorna bokstavligen 

uttryckt att deras diagnos skapat ett lidande för dem är det ändå möjligt att tolka det så då 

kvinnorna beskriver t.ex. skam, utanförskap, missbruk, depression och mobbning relaterat till 

diagnosen. Wiklund och Lindwall (2012) beskriver lidande som att vara främmande för sig 

själva och att inte se sina behov. Båda kvinnorna skriver att de inte förstod sig själva, och 

därmed deras behov, innan de blev diagnostiserade.   

 

Kvinnorna i denna studie upplever att de lever med låg självkänsla relaterat till deras diagnos. 

Även om detta inte är något som sjuksköterskor kan hjälpa till med är det ändå viktigt att 

bekräfta patienten. Sjuksköterskan bör därför försöka få en bild av kvinnans livsvärld för att 

få en djupare förståelse för henne som Mead och Bower (2000) skriver. Sjuksköterskor ska, 

som McCormack et al. (2010) skriver, visa respekt och förståelse för patienten. Även om 

detta inte bidrar till en ökad självkänsla kan det möjligen göra så att patienten känner sig sedd 

och bekräftad.  

  

Resultatet visade också att kvinnorna plågas av ständig oro, främst tiden före de började 

behandla diagnosen med läkemedel. Enligt Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg och Thomsen 

(2002) så löper kvinnor med ADHD en större risk att bli mer oroliga än män med ADHD. 

Kvinnorna försökte lindra oron med olika former av självmedicinering, bland annat i form av 

alkoholmissbruk, shoppingmissbruk och ätstörningar. Dalsgaard et al. (2002) beskriver just 
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detta, att kvinnor med ADHD löper en större risk att hamna i missbruk och ätstörningar. 

Denna studie framkom det att anledningen till att kvinnorna hamnar i missbruk och 

ätstörningar är för att de hjälper till att lindra oron. En annan metod som hjälpte kvinnorna att 

dämpa oron var att känna kontroll. Kontrollen var en form av trygghet. En av kvinnorna 

beskrev att hon fick ”dåndampryck” när hon förlorar kontrollen över något. Förlust av 

kontroll blir där med en utlösande faktor till humörsvängningar, som Schrevel et al. (2016) 

beskriver att de med ADHD har problem med. Resultatet visade också att båda kvinnorna 

känner ett behov av att prestera och vara duktiga eftersom det fungerar som 

självmedicinering mot oron. Liknande fynd gjorde Schreuer och Dorot (2017) i en studie om 

arbetsanställda kvinnor med ADHD. Deras studie visade att kvinnor med ADHD tycker att 

arbete och annan sysselsättning inte bara är viktigt för att ”leva”, utan även för deras egen 

självidentitet.   

 

Det framkom även att saker som val, förändringar och många intryck var något som 

påverkade kvinnorna negativt och kunde leda till oro. Detta är också något sjuksköterskan 

kan ha i åtanke i mötet med en kvinna som har ADHD. Detta eftersom sjukhusvisiter och 

sjukhusmiljö möjligen inte tillhör kvinnornas vardag och kan innebära många intryck. Val 

kring till exempel behandlingsalternativ vid sjukdom eller förändring av hälsotillstånd vid 

sjukdom skulle också kunna leda till oro för kvinnorna. I en sådan situation kan 

sjuksköterskan bidra med extra stöttning och råd.  

  

Resultatet av denna studie visade att kvinnorna upplever att diagnostiseringen har lett till 

något positivt. Punshon, Skirrow och Murphy (2009) beskriver att det kan innebära blandade 

känslor att bli diagnostiserad med en psykiatrisk diagnos.  En av kvinnorna upplevde att 

själva väntandet på att motta diagnosen var skrämmande. Punshon et al. (2009) beskriver att 

vissa kan uppleva mottagandet av en psykisk diagnos negativt medan andra upplever det som 

en lättnad då de får större förståelse för dig själv. Kvinnorna i denna studie beskrev tydligt att 

diagnosen har medfört förståelse men även förlåtande, kunskap och trygghet. Ingen av 

kvinnorna har nämnt något negativt om diagnostiseringen. Resultatet av denna studie 

visade också att båda kvinnorna blev diagnostiserade i vuxen ålder, en av kvinnorna så sent 

som i 49års ålder. Kvinnorna har där med levt många år av sitt liv oförstående med 

sina svårigheter. Tidigare forskning har visat att många kvinnor med ADHD lever 

odiagnostiserade och är därmed införstådda med deras problematik (Waite, 2010). För 

kvinnorna i studien innebar diagnostiseringen att de fick tillgång till medicinsk behandling.  
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Punshon et al. (2009) beskriver att diagnostisering av en person kan innebära möjligheter till 

ökat stöd. Kvinnorna upplever att den medicinska behandlingen är till stor hjälp för dem. 

Effekten gör att de blir lugnare, mindre rastlösa och att tankarna är mer kontrollerbara. En av 

kvinnorna upplever även att det sociala samspelet har påverkats positivt tack vare 

medicineringen. Både Socialstyrelsen (2012) och Läkemedelsverket (2009) uppger att 

läkemedel vid ADHD påverkar hyperaktiviteten, impulsivitet och i viss mån det sociala 

samspelet. Enligt ovanstående har vuxna med ADHD även rätt till psykoterapi men ingen av 

kvinnorna i denna studie har nämnt något om detta.    

  

I resultatet framkom det även att kvinnorna många gånger upplever diagnosen som besvärlig 

men trots detta har de även möjlighet att se fördelar med att leva med ADHD. Tidigare  

forskning har visat att ADHD kan upplevas olika från individ till individ (Schrevel et al., 

2016). En del upplever det enbart som ett hinder medan andra faktiskt kan se fördelar med 

diagnosen (ibid.). Kvinnorna hävdar att impulsivitet i vissa situationer leder till att livet blir 

mer spännande. Båda kvinnorna upplever även sig själv vara kreativa och tror att 

kreativiteten grundar sig i diagnosen.  

 

Slutsats  

Resultatet av studien visade kvinnors upplevelser av att leva med ADHD och hur symtomen 

påverkar deras vardag. Då kvinnor med ADHD kan bli patienter i alla vårdkontexter kommer 

grundutbildade sjuksköterskor möta dessa personer oavsett var de arbetar. Det framkom att 

kvinnorna upplevde svårigheter med att bland annat sitta still, lyssna och att förstå vilket kan 

påverka mötet i vården. Sjuksköterskan bör därför ta hänsyn till dessa symtom för att kunna 

bedriva personcentrerad omvårdnad. Genom att till exempel fråga patienten en extra gång om 

denne har förstått eller komplettera muntlig information med skriftlig information kan 

omvårdnaden optimeras. Kvinnorna beskrev även att många intryck, val och förändringar 

upplevs som jobbiga. Det kan vara bra att ha detta i åtanke som sjuksköterska då t.ex. 

sjukhusvisiter och sjukhusmiljö i samband med sjukdom kan upplevas som extra påfrestande 

för kvinnor med ADHD.   

  

Framtida forskning inom området skulle kunna innebära ytterligare kvalitativ data 

för att få en djupare insikt. Intervjuer av flera kvinnor med ADHD hade kunnat stötta 

resultatet av denna studie och/eller upptäcka nya fynd. Intervjustudier med nära anhöriga  
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till kvinnor med ADHD eller sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor med ADHD  

hade kunnat ge en annan synvinkel inom området. Detta skulle möjligen kunna ge sjukvården 

ytterligare förståelse för kvinnorna och hur omvårdnaden bör utformas kring dem.  

Självständighet  

Material till samtliga avsnitt i bakgrunden och metoden har sökts fram av båda 

författarna. Alva har haft huvudansvaret för inledningen och Lina har haft huvudansvaret för 

metoden. Resterande avsnitt har båda haft huvudansvar för och båda författarna har bidragit i 

samtliga avsnitt och vilka har skrivits vid gemensamma träffar. Det har inträffat ett fåtal 

enskilda skrivtillfällen och i dessa fall har det funnits möjlighet till kontakt vid 

behov. Patografierna lästes enskilt och även meningsenheterna plockades ut enskilt. 

Kondenseringen och kodningen gjordes även enskilt för att göra resten av arbetet gemensamt 

och komma med en slutprodukt. 
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Bilaga 1: Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet  Kondensering  Kod  Kategori  

"För mig är det svårt att sitta still 

hela tiden, det är svårt för mig att 

inte prata i mun på andra. För när 

jag får en tanke i huvudet så 

bubblar den ut, utan att jag tänker 

på det." (Ikonen-Nilsson, 2016 s.36) 

 

Svårt att sitta still, svårt 

att inte prata i mun på 

andra. När jag får en 

tanke bubblar den ut 

utan att jag tänker på 

det. 

 

Svårt att sitta still 

och prata i mun på 

andra. 

 

Hyperaktiviteten/impulsiviten 

ställer till det i vardagen 

"Alla misslyckanden har skapat en 

liten enveten röst, som sagt <<du 

duger inte.>>. <<Du är inget 

bra.>>" (Ikonen-Nilsson, 2016 

s.65) 

Alla misslyckanden har 

skapat en röst som sagt 

<<du duger inte>>. 

Du duger inte.  Låg självkänsla och 

utanförskap 

Jag går upp igen flera gånger varje 

kväll, för att kolla att mina 

underbyxor ligger vikta på rätt sätt i 

skåpet. För säkerhets skull viker jag 

dem igen, så att oron inte slinker in 

och skrapar upp mig på insidan med 

sina helvetesklor. (Dysthe, 2007, s. 

19) 

Går upp flera gånger 

varje kväll för att kolla 

att mina underbyxor 

ligger på rätt sätt i 

skåpet. Viker dem igen 

så oron inte skrapar upp 

mig med sina 

helvetesklor. 

Undvika oron. Behov av att kontrollera 

ständig oro 

"Det behövdes fyra bokstäver till. 

Ett ord. En diagnos. ADHD. Jag 

vrider kalejdoskopet ett pyttelitet 

hack vidare, och undret sker. 

Pärlorna faller på plats. Du känner 

det samma som jag, inte sant? En 

enorm lättnad." (Dysthe, 2007 

s.194) 

Behövdes fyra 

bokstäver. ADHD. 

Undret sker. Pärlorna 

faller på plats. En 

enorm lättnad. 

Lättnad att få en 

diagnos. 

Stöd genom diagnosen  
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