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VEM ÄR JAG?

▸ Hej! Jag heter Johanna! (Men kalla mig 
gärna för Jojjon) 

▸ Gift och tvåbarnsmamma. Nördar grafisk 
form, typografi, RENT, TV-serier, Wicked
+Divine och det spelande jag har tid för... 
(mestadels lajv och rollspel). Skriver mycket 
och är en av flera som skriver på Gaming as 
Women. Samlar på enhörningar. 

▸ Lajvat sedan 2002. Arrangerat sedan 2003. 
Mina främsta nördskryt är Femcon, Skyfall, 
Hybris och Kill your darlings. 

▸ ADHD-diagnos i vuxen ålder.



FAKTA (OCH 
MYTER?) OM ADHD
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▸ Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är 
svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen 
kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. 

▸ ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i 
livet. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person! 

▸ Uppmärksamhetsproblem: Kan visa sig genom till exempel 
koncentrationssvårigheter och glömska. Många blir lätt uttråkade och har svårt 
att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av. 

▸ Impulsivitet: Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner 
och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer. 

▸ Överaktivitet: Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån 
efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att 
varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. 

▸ Källa: Föreningen Attention (http://attention-riks.se/npf/adhd/)

http://attention-riks.se/npf/adhd/
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DISCLAIMER!

▸ Jag pratar ur min synvinkel utifrån 
mina erfarenheter! 

▸ ADHD som funktionshinder ser 
väldigt olika ut från person till 
person! 

▸ Jag kommer exemplifiera utifrån 
mitt perspektiv, tänk på att dessa 
inte nödvändigtvis gäller alla med 
ADHD-diagnos!



TIPS OCH 
TRICKS!
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INFORMATION: HEMSIDA

▸ Hur lätt är informationen att ta till 
sig? Hur lätt är den att hitta? 

▸ Om mycket information: finns en 
sammanfattning tillgänglig? 

▸ Inlästa texter? Nedladdningsbar 
pdf? 

▸ (Design...)
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INFORMATION: GENOMGÅNGAR

▸ Kommer du gå igenom saker som 
inte redan står i ett faktiskt utskick? 
Vilken ny information tillför du? 

▸ (Miljön runtomkring 
genomgången! Buller? Annat som 
låter/blinkar/etc) 

▸ Avbrott under genomgången - av 
dig eller av andra, medvetet eller 
omedvetet? 

▸ (Tidsåtgång och eventuella pauser.)
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INFORMATION: ANMÄLNINGSSYSTEM

▸ PROKASTRINERING! 

▸ Arrangören kan inte ta ansvar för 
individen i det här fallet, men 
underlätta om möjligt. 

▸ Facebook, Twitter, G+... 

▸ Hur många steg har din anmälan?
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METATEKNIKER OCH INTRYCK

▸ Väldigt individuellt! Vissa känsliga, 
andra inte alls! 

▸ Blackbox och tejplajv - hur många 
deltar, vilka intryck finns? Kan jag 
minska intrycken på något vis? 

▸ Längre lajv - finns offplats att tillgå? 
Eller plats för vila/stillhet/lugn?
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TYDLIGHET?

▸ Var väljer du att publicera din 
information? Flera platser eller en 
plats? Har du olika platser för olika 
typer av information? 

▸ (Sociala medier...) 

▸ (Kommunikationsmodeller)
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VIDARE LÄSNING (OCH INSPIRATION?)

▸ https://se.pinterest.com/jojjon/
adhd/ 

▸ www.attention-riks.se 

▸ http://www.levamedadhd.se



FRÅGOR?

Kontakt: 

www.johannahamren.se 

johanna.hamren@gmail.com 


