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SAMMANFATTNING: Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär begränsning 

av personens psykiska och fysiska förmågor. Familjer som lever med barn som 

har diagnosen ADHD påverkas olika. Syfte: Syftet är att beskriva 

familjemedlemmars upplevelser av att leva med barn som har ADHD. Metod: 

Denna litteraturstudie baserades på nio kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Artiklarna granskades med hjälp av kvalitativa och kvantitativa mallar. 

Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fyra 

kategorier. Resultat: I resultatet framkom att föräldrar och syskons 

upplevelser kunde beskrivas under kategorierna: Kontrollerat Kaos; Skuld, 

Stress, Oro och Orättvisa; Emotionella Band samt Påverkan på Sociala 

Aktiviteter. Upplevelserna resulterade i att familjemedlemmarnas liv 

påverkades av diagnosen ADHD och det framkom också hur de hanterade sin 

vardag på olika sätt. Slutsats: Familjemedlemmarnas upplevelser måste lyftas 

fram för att sjuksköterskan ska kunna ge den individuella hjälp och det stöd 

som familjen behöver. Det är utifrån familjemedlemmarnas upplevelser som 

sjuksköterskan kan hjälpa familjen att bryta mönstret och identifiera familjens 

resurser. 
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Bakgrund 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), på svenska: hyperaktivitetssyndrom 

med uppmärksamhetstörning, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning innebär begränsning av personens psykiska och/eller fysiska 

förmågor att fungera som en självständig individ. Det kan vara medfött eller ett resultat 

av olycksfall och/eller sjukdom (Malmqvist, 2010). ADHD har hög ärftlighet men kan 

också utvecklas på grund av syrebrist vid födseln eller låg födelsevikt. Symtomen 

definieras enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- IV) som 

huvudsakligen bristande impulskontroll och överaktivitet. Symtomen för flickor och 

pojkar är olika. Hos pojkar utvecklas efter hand rastlöshet, häftiga, snabbt övergående 

humörsvängningar, sömnproblem, nedsatt koncentrationsförmåga samt nedsatt 

stresstolerans. Flickor ses mer som dagdrömmare, en känsla av att vara annorlunda, 

rädsla för att göra fel, nedsatt koncentrationsförmåga. Prevalens för ADHD ligger på 4-

5% av den svenska befolkningen. Den sociala miljön kan påverka symtomens 

svårighetsgrad och i första hand graden av funktionsnedsättning och lidande hos barnet 

(Gillberg & Hellgren, 2000). Det finns olika behandling av ADHD vilka avser 

medicinering och beteendeterapi. Läkemedlen minskar symtomen hos 75% av de som 

utnyttjar behandlingen (Allgulander, 2008).  

 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv påverkas hela familjen då en individ drabbas av 

ohälsa (Batseson, 1998). Då familjen kommer i kontakt med hälso- och sjukvården kan 

deras upplevelser vara en resurs för sjuksköterskan i hennes strävan efter en specifik 

anpassad omvårdnad. Specifik anpassad omvårdnad kan vara av betydelse för 

familjemedlemmarnas livskvalitet. Med hjälp av familjemedlemmarnas upplevelser kan 

sjuksköterskan identifiera faktorer som medverkar till ett ökat välbefinnande hos 

familjemedlemmarna. Antonovsky (2009) beskrev faktorerna som en del i begreppet 

KASAM. 
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Familj  

Enligt Wright och Leahey (2009) består en familj av de medlemmar som anser sig 

tillhöra den oavsett blodsband eller giftermål. I den grupp som säger sig vara en familj 

finns det betydelsefulla och starka känslor som skapar delaktighet och stor vilja att bry 

sig om varandra. Familjen utgör ett system där familjemedlemmarna tillsammans bidrar 

till familjens egenskaper men även där var och en av medlemmarna i familjesystemet ses 

som en enskild individ (Bateson, 1998; Wright, Watson, & Bell, 2009). 

 

Upplevelse 

Upplevelse är ett begrepp som används för att beskriva hur en person känner. Ett tillstånd 

av sjukdom/ohälsa upplevs på olika sätt, till exempel; vrede, sorg och rädsla. I varje 

människas upplevelse finns det något unikt, det är det unika som ger olika konsekvenser 

hos två människor i samma händelse (Wright, Watson, & Bell, 2009).  

 

Livskvalitet  

Livskvalitet är att känna lust, engagemang och kärlek framför nedstämdhet, ångest och 

ensamhet. Livskvalitet är att känna mening, stolthet och att ta vara på livet (Kristoffersen, 

2005).  Det är svårt att jämföra människors livskvalitet med varandra däremot kan 

livskvaliteten uppskattas hos en individ från ett tillfälle till ett annat. Människors 

förutsättningar för att uppnå god livskvalitet är inte detsamma som att uppleva god 

livskvalitet (Hermerén, 2010). 

 

Teoretisk referensram 

KASAM 

Antonovsky (2009) myntade begreppet KASAM (känsla av sammanhang) vilket utgår 

från ett salutogent perspektiv, det vill säga att fokus låg på faktorer som medverkade till 

hälsa. Hälsa uppkom då familjemedlemmen upplevde sin tillvaro som begriplig, 

meningsfull och hanterbar. Antonovsky lyfte fram det friska och dess uppkomst istället 
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för att fördjupa sig i sjukdom/ohälsa. Antonovsky (2009) menade att individen alltid rör 

sig mellan två poler på ett kontinuum, frisk eller sjuk, KASAM avgör var individen 

befinner sig på detta. Begreppet KASAM innehåller tre olika komponenter; begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. De som har en hög KASAM uppfyller höga värden på 

de tre delbegreppen och låga värden ger en lägre KASAM. Begriplighet syftar till att 

människan accepterar det som sker även om hon inte finner någon förståelse eller förstår 

sambandet. Det går alltid att lösa och förklara (Antonovsky, 2009). Antonovsky (2009) 

beskriver meningsfullhet som då livet har känslomässig betydelse. Hög känsla av 

hanterbarhet ger styrka att klara svåra situationer istället för att känna orättvisa och inte 

kunna gå vidare.  

 

Systemteori 

Enligt Bateson (1998) innebär det systemteoretiska perspektivet ett förhållningssätt där 

alla individer anses vara komponenter som påverkar varandra. Familjen kan ses som ett 

suprasystem och ett subsystem. Familjen som helhet är en del i ett större system, 

suprasystemet, till exempel då familjen engagerar sig i samhällsföreningar. Subsystem 

består av enskilda individer som exempelvis genom syskon -föräldersystem, förälder – 

barnsystem, syskon -syskonsystem påverkar varandra. Den enskilda individen kan även 

ses som ett eget system ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv (von Bertalanffy, 

1952). (Figur 1) 

 

 

Suprasystem 

 

Familjesystem 

 

Individsystem 

 

 

Figur 1. 
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von Bertalanffy (1952) och Benzein, Hagberg, Saveman och Syrén (2010) menade att 

människors relationer kan ses som ett system, liknande en mobil, där alla komponenterna 

utgör en helhet. När en komponent i mobilen kommer i gungning, till exempel vid 

sjukdom, påverkar det de andra i systemet. Emotionella band håller ihop familjen och 

sätter samman systemet (von Bertalanffy, 1952). Familjefokuserad omvårdnad (FFO) 

vilar på en systemteoretisk grund där tre viktiga områden betonas. De föreställningar 

människan har om verkligheten, reflektion som metod för att bearbeta hindrande 

föreställningar samt förhållandet mellan familjemedlemmar och sjuksköterska. Det 

salutogena perspektivet är betydelsefullt i FFO. Under den reflekterande processen 

skapas ny förståelse för familjemedlemmen, familjen och sjuksköterskan. Förhållandet 

mellan sjuksköterska och familj ska utgöras av ett samarbete de olika parterna emellan. 

Varje individ ska uppleva delaktighet, bidra med sina resurser och sin kunskap vilket 

leder till ett lärande möte (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008).  

Problemformulering 

Intresset för problematiken kring ADHD väcktes under arbete inom psykiatrin. Vi 

upplevde att familjer med barn som hade ADHD kategoriserades. Oavsett familjers 

behov erbjöds de en generellt inriktad omvårdnad. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) ska patienten ges individuell, specifik anpassad vård. Familjen är specialist på 

sina egna upplevelser av ohälsa/sjukdom, medan sjuksköterskan kan bidra med metoder 

för att hjälpa familjen hantera sin situation (Wright, Watson & Bell, 2002). Enligt 

Benzein, Hagberg & Saveman (2008)  finns metoder där familjemedlemmarna får 

möjlighet att uttrycka sina upplevelser ur vilka sjuksköterskan kan identifiera familjens 

resurser. Om inte familjemedlemmarnas upplevelser lyfts fram finns det risk för att 

sjuksköterskan inte uppmärksammar deras behov vilket kan medföra negativa 

konsekvenser för familjens välbefinnande och livskvalitet. 

Syfte 

Syftet är att beskriva familjemedlemmars upplevelser av att leva med barn som har 

diagnosen ADHD. 
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Metod 

Litteraturstudie 

Systematiska litteraturstudier utgår ifrån en adekvat fråga som besvaras genom att 

systematiskt bearbeta vetenskaplig forskning och sedan sammanställa 

forskningsresultaten vilka leder till ny forskning inom området. En systematisk 

litteraturstudie bygger på att all relevant forskning inom ett ämnesområde identifieras 

(Friberg, 2006). Kvalitativa studier är lämpliga enligt Willman och Stoltz (2002) då 

studien har som syfte att tolka, undersöka och beskriva. Forsberg och Wengström (2008) 

menar att den kvalitativa forskningen belyser vikten av människans upplevelser. 

Kvantitativa studier syftar till att ordna, förutsäga, se samband och förklara. 

Datainsamling sker genom olika slags observationer och mätningar, där statistik och 

numeriska värden är ett vanligt sätt att redovisa sina resultat på (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Inklusionskriterier  

 De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 

 Familjemedlemmen som hade ADHD skulle vara under 18 år. 

 De vetenskapliga artiklarna skulle inte vara äldre än femton år. 

 De vetenskapliga artiklarna skulle vara original.  

 

Sökningsförfarande och urval 

Vi gjorde en systematisk sökning under perioden augusti och september 2010 och utgick 

från Forsberg och Wengström (2006). Sökningarna skedde i databaserna CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. Universitetets bibliotekarie gav oss råd kring sökord som kunde 

inkluderas i begreppet ”familjemedlemmar”. Vi tog hjälp av termer från Svenska MeSH 

för att få korrekt översättning på de sökord som vi ville använda oss av. Sökorden som 

användes var; Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetstörning, familj, föräldrar, 

livskvalitet, känslor, upplevelser, omvårdnad och syskon. Den engelska översättningen 

blev; Attention Deficit Hyperactivity Disorder, family, parents, quality of life, emotions, 
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experience, nursing och siblings. (Tabell 1) Vi gjorde fritextsökning där sökorden 

kombinerades med hjälp av den booleska operatören ”AND” (Bilaga 1). Under 

sökprocessen gjorde vi tabeller över sökningar och sökord för att få en tydlig överblick. 

 

Tabell 1. 

ADHD Vi valde att söka på Attention Deficit Hyperactivity Disorder, då 

förkortningar minskar antalet relevanta träffar.  

Famil* Vårt syfte belyser familjemedlemmars upplevelse och familj är därmed ett 

centralt sökord. 

Parent Med motiveringen att vi ville se om vi fick fler träffar än med ”familj”. 

Quality of 

life (QoL) 

Valde vi för att komplettera vår sökning och få bredare täckning. 

Emotions Valde vi för att komplettera vår sökning och få bredare täckning. 

Experience Valde vi för att komplettera vår sökning och få bredare täckning. 

Nurs* Ett begrepp för att få med omvårdnadsperspektivet. 

Siblings För att få med olika familjemedlemmars upplevelse. 

 

*Sökord som trunkerades för att få flest träffar 

 

Vår sökning gav sammanlagt 4467 träffar och vi var tvungna att begränsa oss på grund av 

en begränsad tidsram. Vi gjorde en systematisk genomgång av träffarna och läste då 1010 

titlar och 67 abstrakt som ansågs relevanta i förhållande till vårt syfte. De 18 abstrakt som 

motsvarade vårt syfte sparades eller beställdes. Vid genomläsning föll sju artiklar bort då 

de inte motsvarade vårt syfte. Resultatet av databassökningen gav elva relevanta artiklar 

som kvalitetsgranskades. Efter kvalitetsgranskningen föll två artiklar bort, Kendall (1997) 

och Shur-Fen Gau (2007), eftersom de klassades som ”låg kvalitet” och nio artiklar 

återstod. Vi fann artiklar med både kvalitativa och kvantitativa studier.  Dessa 

sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 2) som gav överblick över artiklarna.  

 



11 

 

Kvalitetsgranskning 

I vår studie valde vi att använda mallar för kvalitetsgranskning (Bilaga 3 och 4) ur 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2002). De befintliga mallarna gick att använda men vi 

ansåg att vissa frågor vägde tyngre än andra. Frågan om patientkarakteristik ansåg vi 

hade mindre betydelse än andra frågor. Vårt material baserades på artiklar som 

huvudsakligen var genomförda med pojkar som hade ADHD. Därför ansåg vi att antal, 

kön och ålder var mindre betydelsefullt på grund av bristen på väsentligt material. Vi 

granskade artiklarna enskilt. Därefter gjorde vi en sammanställning av resultaten och 

diskuterade artiklarnas kvalitet. De artiklar som gav relevanta svar på frågorna, som vi 

ansåg vägde tyngre, klassades som hög eller medelhög beroende på övriga svar. Vi 

uteslöt artiklar som inte passerade kvalitetsgranskningen.  

 

Analys 

Syftet med dataanalysen är att tolka, beskriva, förtydliga och sammanställa data genom 

att identifiera meningsbärande enheter, kodning av kategorier och centrala teman 

 (Forsberg & Wengström, 2006; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Dataanalysens tre 

faser syftar till att strukturera och analysera texten från originalet till mindre delar och 

sedan till en ny helhet. Under den första fasen bekantade vi oss med texten för att få 

inblick och förståelse för innehållet. Vi läste enskilt samtliga artiklar flera gånger för att 

få ökad förståelse. Ord som vi inte förstod översattes för att inte gå miste om viktig 

information. Den andra fasen innebar ett analyserande där data delades in i mindre delar 

och gav oss fördjupad förståelse av innehållet. Vi markerade och jämförde det vi ansåg 

vara relevant för vårt syfte i artiklarnas resultat. Jämförelsen gav oss tydligare inblick i 

vad som ansågs relevant för vårt syfte. Under den sista fasen sammanfogades dessa delar 

och gav oss en ny helhet och ett resultat. Texterna delades in i meningsbärande enheter 

som kondenserades och gav huvudfynden. Vi kodade huvudfynden och sammanställde 

koderna för att se likheter och skillnader vilket gav oss våra kategorier (Tabell 2). 

Resultatet bygger på datamaterial som har genomgått systematisk bearbetning och kritisk 

granskning (Dahlberg, 1997).  
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Tabell 2. Visar hur analysen har bearbetats och hur en kategori framkommit. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

mening 

Kod Kategori 

”…parents´ goal for 

setting limits and 

maintaining 

structure in their 

children´s life.” 

 

Setting limits… 

maintaining 

structure 

in…children´s life.” 

 

Struktur Kontrollerat kaos 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vårt urval av artiklar för studien grundar sig i resultat från tidigare forskning där 

deltagarnas konfidentialitet hade tillgodosetts. Enligt Polit och Beck (2004) innebär 

konfidentialitet att deltagarna ej kan spåras då det finns etiska regler som skyddar dem. 

Deltagarna hade blivit väl informerade om studiens syfte och ändamål. De ställde upp 

frivilligt samt kunde avsäga sig deltagande om så önskades (Forsberg & Wengström, 

2006). Denna uppsatsstudies etiska överväganden var att inkludera samtliga artiklar som 

klarade kvalitetsgranskningen i litteraturstudien. Vi har från början valt att inkludera allt 

resultat vare sig det stöttade våra åsikter eller inte. Vi har arbetat sanningsenligt och 

undvikt att avvika från originalartiklarna.  

Resultat 

Resultatet är indelat i fyra kategorier; Kontrollerat kaos, Skuld, stress, oro och orättvisa, 

Emotionella band och Påverkan på sociala aktiviteter. Vi valde att utgå ifrån dessa 

kategorier när vi presenterade vårt resultat. 

 

Kontrollerat Kaos 

Föräldrarna upplevde att vardagsstrukturen hade betydelse för familjens liv. De lade vikt 

på att konstruera rutiner och skapa struktur (Brinkman, Sherman, Zmitrovich, Visscher, 

Crosby, Phelan, & Donovan, 2009; Firmin & Phillips, 2009). Föräldrar berättade att 

struktur och gränser i barnets liv gav en förberedande roll inför vuxenlivet och ett 

samarbete mellan skolan och hemmet var positivt för alla parter (Bussing, Koro-

Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan, 2006; Firmin & Phillips, 2009). Grunden till 
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strukturbildning skapades i familjemedlemmarnas upplevelse av kaos (Kendall, 1999; 

Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan, 2006; Brinkman et al., 2009; 

Firmin & Phillips, 2009). Strategier och strukturer upplevdes som effektiva redskap för 

att undvika detta (Kendall, 1999; Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan 

2006; Firmin & Phillips, 2009). Då problem skulle förhindras och lösas upplevde 

föräldrarna att det gav bättre resultat att föra en dialog med sitt barn än att använda sig av 

fysiskt våld. Föräldrarna uttryckte att ögonkontakt med barnet medverkade till att färre 

problem uppstod. Genom tålamod och tolerans utvecklade föräldrarna en ökad 

självkontroll. Detta gav en mindre dömande roll då de lade mer fokus på orsaken till 

problemet istället för problemet i sig. (Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & 

Garvan, 2006) Föräldrarna berättade att beröring av barnet hade lugnande effekt och 

bidrog till bättre nattsömn hos barnet (Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & 

Garvan, 2006). Varje familjemedlem behövde arbeta fram rutiner då föräldrarna upplevde 

att rutiner inte var något som kom naturligt i familjen. Föräldrarna upplevde att struktur 

och rutin gav ett mer harmoniskt och produktivt barn. De satte ofta sina egna behov och 

rutiner åt sidan för att familjen skulle fungera som en helhet. Föräldrarna upplevde att alla 

familjemedlemmars rutiner och sysselsättning var lika värda och bidrog till en enad 

familj (Blanchard, Gurka & Blackman, 2006; Firmin & Phillips, 2009). Syskon till barnet 

med ADHD beskrev livet och situationen som kaotiskt och utmanade och de längtade 

efter tystnad och ordning: ”Att leva med ADHD innebär att man inte vet vad som ska ske, 

bara att det ska ske.” (Kendall, 1999, s.7).  

 

Skuld, Stress, Oro och Orättvisa  

Föräldrarna upplevde att ADHD-problematiken yttrade sig i form av stress, tvivel och 

skuld. De upplevde stress till följd av att familjen påverkades av problematiken som 

uppstod kring barnet med ADHD (Brinkman et al., 2009; Firmin & Phillips, 2009). När 

sjukvårdspersonal kom med förslag på olika alternativ av behandling kunde valet skapa 

oenighet mellan föräldrarna. Oenigheten ledde till att föräldrarna upplevde skuldkänslor 

för familjen (Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan, 2006; Brinkman et 

al., 2009).  
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Syskonen till barnet kunde ibland känna sig förbisedda och ignorerade (Kendall, 1999; 

Develle, Cernerud & Hallberg, 2000). En syster berättade i en intervju att hon inte kunde 

begära uppmärksamhet och hjälp ifrån föräldrarna eftersom barnet med ADHD upptog 

det mesta av deras tid och energi. Syskonen upplevde ibland att föräldrarna gav upp och 

inte orkade längre och då upplevdes detta som orättvisa eftersom barnen i familjen 

behandlades olika (Kendall, 1999). I intervjuer genomförda med föräldrarna framkom det 

att morgnarna upplevdes som svåra, förberedelserna och tidpressen att komma i tid till 

skola och arbete (Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan, 2006). I en 

kvantitativ studie framkom det att föräldrarna upplevde oro kring barnets utveckling och 

diagnostiserade problem. Föräldrarna till yngre barn med ADHD uttryckte oro kring 

barnets utveckling av till exempel grov- och finmotorik. Då barnet blev äldre övergick 

föräldrarnas oro mer till barnets sociala och språkliga utveckling. Barnets sociala nätverk 

påverkades av diagnosen och föräldrarna uttryckte oro kring barnets självkänsla. 

Föräldrarna såg risk för depression och ångest hos barnet till följd av det bristande 

nätverket. Detta skapade rädsla för att barnet skulle utveckla missbruk (Blanchard, Gurka 

& Blackman, 2006). 

 

Emotionella Band 

Föräldrarna jämförde sitt föräldraskap med föräldrar till barn utan ADHD och upplevde 

att de inte uppfyllde de krav som ställdes på föräldraskapet. De saknade känslomässig 

närhet till barnet men då föräldrarna förde en dialog som uttryckte kärlek upplevde de att 

barnet gav kärlek tillbaka (Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan, 2006). 

Syskonen upplevde svårigheter med att hålla en god, fungerande relation till övrig släkt 

på grund av problematiken runt ADHD (Kendall, 1999). Huvudparten av föräldrarna 

upplevde känslomässigt stöd från övrig familj och vänner, och det var värdefullt för att 

barnet med ADHD skulle nå framgång i skolan och i livet (Grenwald-Mayes, 2002; 

Blanchard, Gurka & Blackman, 2006; Bussing, Koro-Ljunberg, Williamson, Gary & 

Garvan, 2006; Falkenstern, Gueldner & Newman 2009). Eftermiddagen upplevdes 

problematisk för familjemedlemmarna då det var en utmaning att få barnet med ADHD 

att göra sina läxor. På kvällen kunde problem uppstå då familjemedlemmarna var trötta 
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och barnet med ADHD hade mycket energi och känslor att få utlopp för (Bussing, Koro-

Ljunberg, Williamson, Gary & Garvan, 2006).  

 

Syskon till barnet med ADHD berättade i en intervjustudie att de ofta kände sig som offer 

då barnet blev fysiskt våldsamt, verbalt aggressivt samt manipulativt och kontrollerande. 

Syskonen stod ofta maktlösa och rädda då de upplevde att det inte fanns någon lösning på 

alla problem och konflikter som uppstod (Kendall, 1999; Develle, Cernerud & Hallberg, 

2000). I en intervjustudie upplevde syskonen att de hade haft bättre kontakt med barnet 

med ADHD då de var yngre. Problematiken upplevdes då mer lätthanterlig men då 

syskonen blev äldre ökade grälen. En del syskon trodde inte att de skulle ha någon 

kontakt med barnet i framtiden eftersom ju äldre de blev desto turbulentare blev deras 

relation. De blev ofta störda då de umgicks med sina vänner eller med föräldrarna vilket 

ledde till konflikter och gräl inom familjen. (Develle, Cernerud & Hallberg, 2000) 

 

Påverkan på Sociala Aktiviteter 

Familjens engagemang i samhällsaktiviteter påverkades av barnets diagnos och dess 

problematik (Blanchard, Gurka & Blackman, 2006; Thorell & Rydell, 2008). För ett antal 

familjer blev det en livsstil att leva med fokus på barnet med funktionsnedsättning och 

dess svårigheter. Då föräldrarna skulle tillgodose barnets behov offrade de sin egen 

livskvalitet (Kendall, 1999). En syster berättade att det var svårt att bara sätta sig ner och 

läsa en bok tillsammans med sina föräldrar. I en intervjustudie framkom att barnets 

diagnos gav familjen svårigheter att etablera ett socialt liv med vänner. Syskonen 

berättade att de var ytterst noga med valet av sina vänner och vilka de anförtrodde sig till 

eftersom det kunde uppstå situationer där de fick skämmas för barnet med ADHD. De 

upplevde att de inte kunde umgås med vänner då kravet på att hjälpa till hemma ökade i 

takt med att föräldrarna inte hann eller orkade. De upplevde sin situation i hemmet som 

mer ansvarskrävande gentemot barnet med ADHD och sina föräldrar. Syskonen jämförde 

sig också med andra barn i samma ålder och ansåg att de tog större ansvar i hemmet än de 

andra barnen gjorde (Develle, Cernerud & Hallberg, 2000). Barnet med 

funktionsnedsättning deltog sällan i sport och sociala aktiviteter utanför skoltid 

(Blanchard, Gurka & Blackman, 2006; Thorell & Rydell, 2008). Till följd av att familjen 
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inte deltog i samhällsaktiviteter upplevde föräldrarna ökad belastning. Exempelvis kunde 

biobesök vara en utmaning då ADHD-problematiken blev ett hinder. I en kvantitativ 

studie framkom det att en förälder upplevde en ökad belastning på familjen då barnen inte 

hade egna aktiviteter utan istället var hemma och umgicks med sina syskon (Thorell & 

Rydell, 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vår uppsats baserar sig på flera kvalitativa och kvantitativa studier där intervjuer är 

genomförda, utformade och analyserade av forskare. Granskningsmallarna (Bilaga 3 och 

4) passade våra kvalitativa respektive kvantitativa studier eftersom de var enkelt 

utformade och med relevanta frågor. Vi ansåg att frågor som gav svar på struktur, syfte, 

etiska överväganden och tillvägagångssätt vägde tyngre. Svar på frågor som vi ansåg 

vägde tyngst gav artiklarna högre kvalitet. Detta arbetssätt gav oss möjlighet att 

rangordna artiklarna efter ”hög, medelhög eller låg kvalitet”. I ett framtida arbete frågar 

vi oss om ett poängsystem på frågorna skulle ge tydligare bild av artiklarnas kvalitet. 

Tillvägagångssättet då det gällde att rangordna frågor efter relevans kan vi i efterhand 

uppleva som mindre bra. Vi ansåg att det var svårt att bedöma om svaren innebar ”hög, 

medelhög eller låg kvalitet” relaterat till vår begränsade erfarenhet av granskningsmallar.  

 

Vi valde att göra en systematisk sökning efter relevant material i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Vi ansåg att valet av databaser var relevant eftersom de innehåller 

omvårdnadsinriktad forskning. Det är en svaghet att vi inte genomförde systematisk 

litteratursökning i databasen ELIN då vi kan gått miste om relevant material. 

Vi hade svårt att hitta relevant material även om olika sökord kombinerades. Sökorden vi 

använde oss av kunde anses relevanta då de återspeglades i studiens problemformulering 

och syfte (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2002). Vi valde att söka specifikt på Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder då förkortningar minskade antalet träffar.  Famil* valde vi 

utifrån vårt syfte då det speglade både anhöriga och familjen. Det fanns en risk för att 

artiklar som valde att använda synonymer till famil* sorterades bort. Parent och sibling 

användes som sökord för att få flera synonymer till familjemedlemmar. Vi valde det som 
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ett komplement till famil*. Sökordet nurs* använde vi då det inbegrep omvårdnad ur fler 

perspektiv. Det fanns en risk för att artiklar där synonymer till nurs* sorterades bort. 

quality of life (QoL), emotion och experience speglade familjemedlemmars upplevelse. 

Detta sågs som ett komplement till upplevelse då sökordet ”upplevelse” är svårt att 

översätta till korrekt engelska. Detta kan ses både som fördel och nackdel i arbetet. Det är 

viktigt att sökningarna är väl avgränsade för att få ett hanterbart material (Graneheim och 

Lundman, 2008). Olika varianter gav en bred täckning av ”upplevelse” samtidigt som en 

icke korrekt översättning gav material som visade sig vara irrelevant. Ur sökningarna fick 

vi ett hanterbart material som underlättade för oss i bedömningen om materialets innehåll 

stämmde överens med studiens syfte. För ytterligare hjälp kontaktade vi universitetets 

bibliotekarie då vi saknade erfarenhet och kunskap i relevant val av sökord och dess olika 

kombinationer. Svårigheterna i att finna väsentligt material kan förklaras genom att det 

valda området inte är utforskat i större utsträckning. Vi ansåg att antalet valda artiklar var 

tillräckligt och motsvarade vårt syfte. Det kan ses som en brist att endast två av nio artiklar 

speglade syskonens upplevelser. Samtliga nio artiklar klassas som vetenskapliga efter 

genomgången granskning, vilket var ett krav för att få ingå i studien. En förhoppning vi 

hade var att studierna skulle varit genomförda i olika länder. Det blev inte som vi tänkt 

eftersom de flesta studierna var genomförda i USA. Vi frågar oss om anledningen till 

detta beror på att den mesta forskningen om ADHD bedrivs i USA. Då vi granskade 

artiklarna ansåg vi att de skulle genomgått etisk prövning. Vi har endast använt oss av 

artiklar vars deltagares identitet har avidentifierats, deltagarna har ställt upp frivilligt och 

kunnat avsluta sitt deltagande när så önskades.  

 

Vi har utgått ifrån Dahlbergs (1997) beskrivning av datanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att det är svårt att identifiera rätt meningsbärande enhet under lämplig kod. 

Vi anser att koderna flyter in i varandra och en meningsbärande enhet kan placeras under 

flera olika koder. Detta kan påverka resultatet då det kan hamna under en mindre 

passande kod. Vi försökte undvika detta genom diskussion om vilken kod som framförde 

budskapet bäst. Under arbetets gång har vi ständigt återgått till artiklarna för att undvika 

egna tolkningar av texterna. Vi ansåg att det var viktigt att använda citat eftersom det 

speglade familjemedlemmens upplevelser. Vi har dock valt att endast använda några citat 
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eftersom de endast speglar en intervjupersons upplevelse. Validitet är ett mått på studiens 

tillförlitlighet, att det som var avsikten att undersöka verkligen har undersökts. En hög 

validitet bör alltid eftersträvas (Dahlberg, 1997). För att stärka validiteten i kvalitativ 

forskning bör författarna reflektera över graden av överensstämmelse i insamlat material 

(Forsberg & Wengström, 2008). Detta är något vi har reflekterat över under 

arbetsprocessens gång. Syftet var att beskriva familjemedlemmars upplevelser och det är 

upplevelser som framkommer i resultatet vilket ökar tillförlitligheten. Vi anser att 

tillförlitligheten kan stärkas av att studien bygger bland annat på kvalitativa artiklar som 

baseras på familjemedlemmarnas upplevelser. Författarna menade också att 

inklusionskriterierna bidrog till ökad tillförlitlighet då de var begränsade till studiens 

syfte. Vi ansåg att vi hade undersökt det som var avsett att undersökas eftersom resultatet 

beskriver familjemedlemmars upplevelser vilket motsvarar studiens syfte. Reliabilitet är 

ett mått på trovärdighet och en hög reliabilitet bör alltid eftersträvas (Dahlberg, 1997). I 

metodavsnittet har vi i bästa mån försökt att tydliggöra vårt tillvägagångssätt och de olika 

stegen så att studien ska kunna upprepas och ge liknande resultat. Detta avser att höja 

studiens trovärdighet. Vi valde begreppet familjemedlem istället för enbart föräldrar, 

familj eller närstående för att få en helhet. Överförbarhet innebär att resultatet kan 

appliceras på andra kontexter (Graneheim & Lundman, 2004). Då artiklarna 

huvudsakligen är genomförda i samma land skulle detta kunna minska överförbarheten till 

andra delar av världen ur ett kulturellt perspektiv. Artiklarna i studien belyser främst pojkar 

med ADHD och deras familjer. Resultatet skulle kunna ses som bristande gällande 

överförbarheten till flickor med ADHD.  

 

Vid vårt val av teoretisk referensram ansåg vi att Anonovsky (2009) och Bateson (1998) 

var relevanta i förhållande till vårt syfte. Antonovsky´s (2009) begrepp KASAM syftar 

till att förklara uppkomst av hälsa. Vi kan se en koppling till sjuksköterskans uppgift att 

främja hälsa. För att kunna främja hälsa kan det vara av relevans för sjuksköterskan att 

känna till hälsans uppkomst. Utifrån vårt syfte där familjen var ett centralt begrepp ansåg 

vi att Batesons (1998)  systemteori var intressant i förhållande till hur 

familjemedlemmarna påverkas av varandra. I efterhand tyckte vi att valet av teorier har 

uppfyllt våra förväntningar och har kunnat appliceras på vårt resultat. 
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen ska resultatet diskuteras utifrån syftet, samt jämföra likheter och 

skillnader med tidigare forskning. Vidare ska diskussion föras kring studiens valda teori 

(Forsberg & Wengström, 2003). Vi kommer att lyfta fram fynd, som vi genom sökningen 

av kvalitativa och kvantitativa artiklar identifierade som familjemedlemmars upplevelser av 

att leva med barn som diagnostiserats ADHD.  

 

Antonovsky (2009) menade att hanterbarhet var en viktig del i att uppnå hälsa. Studien 

visade att familjemedlemmarna lägger mycket tid och energi på att strukturera upp 

vardagen och skapa rutiner. Struktur och rutiner visade sig vara ett effektivt redskap för 

att undvika kaos i familjen. Vardagsstrukturen var något som behövdes arbetas fram av 

familjen. Antonovsky (2009) ansåg att begriplighet syftade till att människan accepterade 

det som skedde även om hon inte fann någon förståelse i det. Äldre syskon var 

införstådda med att barnet hade diagnosen ADHD och vad problematiken innebar men 

inte varför. Socialstyrelsen (2005) beskriver att omvårdandens mål är bland annat att 

skapa hälsofrämjande miljö, att motverka smärta och obehag samt ge stöd och hjälp åt 

patienter och dess familjer. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2008) kan 

sjuksköterskan underlätta för familjen genom att erbjuda hjälp eller vara en länk till 

exempelvis psykolog och kurator. Sjuksköterskan kan ge förslag på olika föreningar och 

organisationer som kan vara till hjälp och stödja familjemedlemmarna.  

 

von Bertalanffy (1952) menade att emotionella band höll ihop familjen. Antonovsky 

(2009) beskrev meningsfullhet; när livet har en känslomässig betydelse. Studiens resultat 

visar att föräldrarna upplevde meningsfullhet i sin situation då de fick emotionellt stöd 

från övrig släkt och vänner. Emotionella band i familjen påverkades av 

funktionsnedsättningen. Föräldrarna upplevde bristande känslomässig närhet till barnet. 

Problem som uppstod i familjen löstes genom samtal vilket stärkte kontakten, främst 

mellan förälder och barn. Benzein, Hagberg och Saveman (2008) ansåg att samtal mellan 

familjemedlemmarna, där de kunde ta del av varandras berättelser om hur de upplevde 

verkligheten, skapade en förståelse för sig själva och varandra. Antonovsky (2009) 
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menade att en hög känsla av hanterbarhet gav styrka att klara svåra situationer istället för 

att känna sig orättvisst lottad. Det är viktigt som sjuksköterska att öppna möjligheten till 

att samtala vilket kan ge familjen ökad förståelse för sin situation men också chans till att 

se sina tillgängliga hälsoresurser (Benzein, Hagberg och Saveman, 2008).  Detta menade 

Antonovsky (2009) var ett salutogent förhållningsätt. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska en 

sjuksköterska kunna lyssna och samtala för att på ett sådant sätt kunna bygga upp 

förtroendet till patienten och dess anhöriga och involvera dem i omvårdnadsarbetet. 

Hechtman (1996) menade att det var viktigt att behandla såväl familjemedlemmar, till 

exempel föräldrar och syskon, som barnet med diagnosen ADHD eftersom det gynnade 

familjerelationerna. Benzein, Hagberg och Saveman (2008) menar att sjuksköterskans 

stöd kan bidra till att familjmedlemmarna hanterar sin situation bättre, vilket också kan 

leda till att kommunikationen förbättras inom familjen.  

 

För familjen blev det en livsstil att leva med ADHD och livet blev fokuserat och 

koncentrerat till barnets funktionsnedsättning. För att tillgodose barnets behov åsidosatte 

föräldrarna sin egen livskvalitet. Kristoffersen (2005) menar att livskvalitet är att känna 

lust, engagemang, stolthet, mening och kärlek. Risken med att familjemedlemmarna inte 

kunde leva som de önskade, på grund av diagnosen kunde påverka livskvaliteten i negativ 

bemärkelse. Socialstyrelsen (2005) menar att sjusköterskans uppgift är att hjälpa 

människor till en ökad livskvalitet. Familjesamtal och information är två metoder där 

sjuksköterskan kan hjälpa människor till ökad livskvalitet (Benzein, Hagberg och 

Saveman, 2008). 

 

Valet av behandling till barnets funktionsnedsättning skapade oenighet mellan 

föräldrarna. Detta ledde till att föräldrarna kände skuldkänslor inför familjen. 

Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskans uppgift är att stödja och hjälpa familjen 

att klara sin situation och främja välbefinnandet. Detta kan till exempel uppnås genom 

reflekterande samtal då reflektion öppnar fler vägar för problemlösning inom familjen. 

Samtalet bör utformas efter familjens enskilda behov och önskemål (Benzein, Hagberg och 

Saveman, 2008). Ur studiens resultat kan tankar väckas om att ökad förståelse från 

sjuksköterskan kan resultera i bättre vård och hjälp för barnet och familjen då de kommer 
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i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Utifrån Antonovskys (2009) begrepp tolkar 

vi familjens relation till sjuksköterskan som en resurs. Relationen mellan 

familjemedlemmarna och sjuksköterskan kan bidra till ökad hanterbarhet och högre 

KASAM. En tolkning av resultatet kan vara att då familjemedlemmarna delger sina 

upplevelser för sjuksköterskan kan det ge ökad förståelse hos sjuksköterskan kring just 

detta barn.  

 

Förslag till framtida forskning 

Vårt resultat bygger övervägande på studier som är genomförda med pojkar. Hur kommer 

det sig att det finns övervägande studier där populationen består av pojkar? Nadeau, 

Littman, och Quinn (2002) skrev om studier genomförda enbart med flickor och ett stort 

mörkertal framkom. Flickor med ADHD har andra symtom än pojkar. Flickornas 

funktionsnedsättning uppmärksammades inte och därmed lever många flickor med 

ADHD utan att få en diagnos. Vi anser att det behövs fler studier som fokuserar på 

flickor. Forskning behövs dels för att kunna diagnostisera flickor dels för att 

uppmärksamma diagnosens olika utföranden. Vårt resultat lyfter inte fram 

familjemedlemmarnas positiva upplevelser av ADHD. Det finns säkert mycket positivt 

hos dessa familjer som tyvärr inte framkommer. I framtida forskning borde det positiva 

belysas i större utsträckning hos både flickor och pojkar. Detta skulle vara betydelsefullt 

för omvårdnadsarbetet runt familjer med ADHD. Vi skulle gärna se att forskning bedrivs 

på samtalsgrupper för de som lever med ADHD. Familjer skulle kunna träffas och 

samtala om sina upplevelser och erfarenheter i närvaro av en sjuksköterska inom barn- 

och ungdomspsykiatrin. Resultatet av forskningen skulle kunna bygga på en utvärdering 

av samtalen där deltagarnas upplevelser kan belysas. 

  

Slutsats 

Resultatet av studien visar att det är av betydelse att känna till familjemedlemmarnas 

upplevelser av att leva med barn som har ADHD. Vårt resultat stärker von Bertalanffy´s 

(1952) systemteorin, då en familjemedlem upplever ohälsa skapas obalans inom familjen. 
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Familjemedlemmarnas upplevelser bör lyftas fram i mötet med barn- och 

ungdomspsykiatrin. Detta för att sjuksköterskan ska kunna ge den individuella hjälp och 

det stöd som familjen behöver, studien visar att familjen påverkas av att leva med 

diagnosen ADHD. Det är utifrån familjemedlemmarnas upplevelser som sjuksköterskan 

kan hjälpa familjen att bryta mönstret och identifiera deras resurser. Vår slutsats är att 

sjuksköterskan genom olika samtalsmodeller och omvårdnadshandlingar skulle kunna 

vara till hjälp för familjen att främja sin hälsa och identifiera resurser. Detta kan leda till 

högre KASAM och ökad livskvalitet hos familjemedlemmarna samt familjen som helhet.    
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Gurka, M.J. & 

Blackman, J, A. 

(2006). 
USA. 

1. 

PEDIATRICS: 

Emotional, 

Developmental, and 

Behavioral Health of 
American Children and 

Their Families: A Report 

From the 2003 National 

Survey of Children´s 

Health  

Undersökning av hur 

familjer hanterar barn med 

svårigheter. 

 

102 353 barn fick 

besvara psykiska, 

känslomässiga och 

beteenderelaterade 
frågor som sedan 

kopplades till hälsa. 

Föräldrarna till barnen 

deltog och svarade på 

intervjufrågor.  

Tyder på att barn med olika 

”svårigheter” har bland annat 

en sämre självkänsla, större 

risk för depression och 
inlärningsvårigheter. 

Föräldrarna uttrycker oro 

gällande sina barns 

inlärningssvårigheter och 

diagnostiserade problem. 

Föräldrarna upplever bristande 

närhet till barnet.  

Medel Kvantitativ 

Brinkman, W., B., 

Sherman, S., N, 
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Visscher, O., M., 

Crosby, L., E., 
Phelan, K.,J. & 

Donovan, E.,F. 

(2009). 

USA. 

2. 

PEDIATRICS: Parental 

Angst Making and 

Revisiting Decisions 

About Treatment of 

Attention-
Deficit/Hyperactivity 

Disorder. 

Studera föräldrarnas 

beslutunderlag för sina barn 

med ADHD. Undersöka hur 

besluten påverkar barnen.   

En kvalitativ studie. 52 

föräldrar besvarade, i en 

intervju, frågor om hur 

de väljer behandling, 

osäkerhet kring 
behandlingen och 

delade åsikter om 

behandling.  

Föräldrarna upplevde daglig 

stress, många faktorer spelade 

in vid val av behandling bland 

annat skolan.  

Hög Kvalitativ 

Bussing, R., Koro-

Ljunberg, M, E., 

Williamson, P., 

Gary, F, A. & 

Garvan, C, W. 

(2006). 
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Social Science & 

Medicine: What “Dr. 

Mom” ordered: A 

community-based 

exploratory study of 

parental self-care 

responses to children´s 

ADHD symptoms. 

Undersöker föräldrars 

strategiska egenvård för sina 

barn med ADHD i relation 

till uppförande, samarbete, 

diet, medicin och religöst 

engagemang. 

En kvalitativ studie 

baserad på interjuver. 

Frågor poängsatta efter 

ett särskilt mönster där 

kvantitativa och 

kvalitativa resultat ges. 

Resultaten visar att 

egenvårdstrategierna i 

samarbete med professionell 

hjälp gav bäst resultat. Därför 

bör vårdpersonal utforska 

familjers strategier. 

Hög Kvalitativ 
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studie. 

Develle, L., 

Cernerud , L. & 

Hallberg, L, R-M. 

(2000). 

Sverige. 

4. 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Science: Siblings 

of Children with DAMP 

and Asperger 

Syndrome´s Experiences 

of Coping with Their 

Life Situation. 

Beskrivning ur systrars 

perspektiv och erfarenheter 

av bröder med ADHD, 

DAMP och Aspergers´s 

syndrom och hur de klarar 

familjesituationen. 

14 flickor som 

intervjuades flera 

gånger. Både via telefon 

och i ”möte”. 

Flickorna upplever många 

olika känslotillstånd så som 

skam, besvikelse, skuld. De 

antog också en slags 

beskyddande roll gentemot 

syskonet. 

Hög Kvalitativ 

Falkenstern, S.K., 

Gueldner, H. & 
Newman, A.M. 

(2009). 

USA. 

5. 

Nursing Science 

Quarterly: Health as 
Expanding 

Consciousness With 

Families With a Child 

With Special Healthcare 

Needs 

Syftet med studien var att 

utveckla kunskap inom 
familjen med barn som har 

särskilda behov.  

En kvalitativ studie där 

9 familjer fick besvara 
frågor, i intervjuer, om 

olika händelser i livet 

som har påverkat 

barnets och familjens 

hälsa.  

Sjuksköterskor kan uppmuntra 

till förändringar i familjen och 
hjälpa till att bryta den onda 

cirkeln. 

Hög Kvalitativ 

Firmin, W. M. & 

Phillips, A. 

(2009). 

USA. 

6. 

Journal of Family Issues: 

A Qualitativ Study of 

Families and Children 

Possessing Diagnoses of 

ADHD. 

Studera olika utmaningar 

som familjer med barn med 

ADHD möter. 

17 familjer deltog i den 

kvalitativa studien där 

de blev intervjuade vid 

flera tillfällen. 

Resultatet visade att morgon 

och kväll var de tidpunkter 

som var känsligast i familjen. 

Familjerna betonar att rutiner 

och strategier behövs för att 

klara vardagen.  

Medel Kvalitativ 

Grenwald-Mayes, 

G. 

(2001). 
USA. 

7. 

Journal of Attention 

Disorders: Relationship 

between current quality 
of life and family of 

origin dynamics for 

college students with 

ADHD. 

Syftet var att studera 

relationen mellan 

livskvalitet, 
familjesammansättning och 

ADHD hos studenter. 

En kvalitativ studie där 

37 studenter med 

ADHD och 59 studenter 
utan ADHD, fick svara 

på frågor om deras 

bakgrund, 

familjeförhållanden och 

situation. 

I jämförelse med 

kontrollgruppen så hade 

”ADHD-gruppen” lägre 
livskvalitet. 

Familjesammansättningen 

hade en större påverkan på 

”ADHD-gruppens” 

livskvalitet, än på 

kontrollgruppen. 

Hög Kvalitativ 
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Syfte Metod Resultat Kvalitet Vilken sorts  

studie 

Kendall, J. 

(1999). 

USA. 

8. 

Family Process: Sibling 
Accounts of Attention 
Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD). 

Är att beskriva hur syskon i 

familjer med ADHD 

upplever och lever med den 

kroniska 

funktionsnedsättningen. 

11 familjer intervjuades. 

Författaren använde sig 

även av 

familjemedlemmarnas 

dagböcker på ett 

kvalitativt sätt.  

Syskonen kände sig som offer. 

De upplevde att föräldrarna 

förväntade sig att de skulle 

förstå och acceptera. De kände 

en sorgsenhet över att inte vara 

och fungera som en vanlig 

familj. 

Hög Kvalitativ 

Thorell, L. B. & 

Rydell, A-M. 
(2008). 

Sverige. 

9. 

Journal compilation: 

Behavior problems and 
social competence 

deficits associated with 

symptoms of attention-

deficit/hyperactivity 

disorder: effect of age 

and gender. 

En jämförelse mellan pojkar 

och flickors 
uppförandeproblem, sociala 

kompetens samt den 

negativa påverkan på det 

dagliga familjelivet. 

1000 svenska barn ifrån 

olika åldersgrupper.  
Föräldrarna fick svara 

på frågor samt fylla i 

frågeformulär. 

Resultatet visade att det inte 

fanns någon koppling mellan 
ålder, kön och ADHD. Hos de 

äldre barnen visade det sig att 

upplevelsen av lägre 

livskvalitet vad hög. 

Föräldrarnas erfarenheter av 

det dagliga familjelivet och 

den negativa påverkan. 

Medel  
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