
 

 

 

 

 

Upplevelsen av att leva med ADHD 

- ur individ- och familjeperspektivet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Emelie Axelsson 

Helén Eklöv 

Program: 

Sjuksköterskeprogrammet 

180 hp 

Ämne: Omvårdnad- uppsats 

15 hp 

Kurskod: 2OM340 

Termin: HT 2010 

  



 

 

Examensarbete Omvårdnad 15 hp 

 

UPPLEVELSEN AV ATT LEVA MED ADHD 

- UR INDIVID- OCH FAMILJEPERSPEKTIVET 

 

Emelie Axelsson och Helen Eklöv 

 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Vårt intresse för ämnet uppkom vid ett inslag TV4 visade om Lars som 

fick diagnosen ADHD i vuxen ålder. Diagnosen påverkar inte enbart individen utan 

även hela familjen. SAUK-modellen valde vi som teoretisk referensram då vi ansåg 

att denna modell lyfter fram viktiga ämnen inom mötet i vården. Syfte: Att belysa 

upplevelsen av att leva med ADHD, ur individ- och familjeperspektivet. Metod: En 

systematisk litteraturstudie grundad på 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

granskades, analyserades och ledde fram till sju teman. Resultat: De teman som 

framkom var att individerna uttryckte känslan av utanförskap och psykisk ohälsa. Det 

framkom även att de upplevde ökat välbefinnande efter fastställd diagnos och 

påbörjad behandling. I familjens perspektiv framkom frustration, ensamhet och 

psykisk ohälsa. Vid diagnostisering fick familjen en ökad förståelse för individernas 

svårigheter och beteendeproblematik. Samhällets påverkan på familjerna var stor i 

relation till medicineringsfrågan. Slutsats: Studien visade att ADHD medför psykisk 

ohälsa. Det förekom en brist i sjukvårdens bemötande vilket innebär att SAUK-

modellens faser är viktiga att följa för att bidra till bättre vård. Vi efterfrågar mer 

forskning kring familjens upplevelser och känslor i relation till ADHD. Forskning 

som finns belyser mestadels familjens upplevelser av individen med ADHD och deras 

symtom och problem.     

 

Nyckelord: Attention deficit hyperactivity disorder, livskvalitet och life experience. 
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INLEDNING 

Vi har valt att belysa individer och deras familjers upplevelser av att leva med 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), deras livserfarenheter och hur 

diagnosen har påverkat deras livskvalitet. Efter att ha sett programmet Efter tio på Tv4 

fångades vårt intresse att skriva om ADHD. Där berättade Lars om hur han vid 50 års 

ålder fick diagnosen ADHD. Han beskrev att det finns liten acceptans i dagens 

samhälle för att vara annorlunda. Lars fick upp ögonen för diagnosen när han såg att 

hans son led av samma bekymmer. Efter att sonen hade fått diagnosen utreddes även 

han själv och båda kände att alla bitarna föll på plats. Att få prata med någon som 

förstod dem hade de längtat efter i hela sitt liv.  

 

BAKGRUND 

Beskrivning av ADHD 

ADHD är förkortningen för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket innefattar 

kriterier som uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och 

impulsivitet (Socialstyrelsen, 2002). George F Still studerade i början av 1900-talet 20 

barn som hade brister i sin viljemässiga kontroll, vilket senare lett till diagnosen 

ADHD. Etiologin för ADHD är fortfarande okänd, även om det finns vetenskapligt 

underlag för att miljö och arvsfaktorer kan öka risken för ADHD. Vilka biologiska 

mekanismer som orsakar ADHD är ännu okända. Det finns goda skäl att tro att 

signalsubstanserna dopamin och/eller noradrenalin i hjärnan har stor betydelse, då de 

farmaka som lindrar symtomen vid ADHD förstärker effekten av dessa två substanser. 

GABA och glutamat är ytterligare två signalämnen som påverkar hjärnans förmåga vid 

inlärning och koncentration, men dess roll vid ADHD är okänd (Beckman, 2007). 

ADHD tar sig olika uttryck beträffande svårighetsgrad och symtom. Individuella 

skillnader i kombination av miljöfaktorer, påverkar hur störningen blir totalt sett 

(Teeter, 2004). Studier som har gjorts visar på att ADHD symtomen ofta avtar med 

åldern och i tonåren har cirka hälften av de som fått diagnosen ADHD i barndomen 

upphört fylla diagnostiska kriterier för någon form av psykisk störning. Andra problem 

är koncentrationssvårigheter, svårigheter i arbetsliv och utbildning samt sänkt 

självkänsla. Risken för missbruk, kriminalitet och våldsam död ökar hos de med 

ADHD (Socialstyrelsen, 2010).  
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Barn med ADHD 

Prevalensen av ADHD hos barn beräknas vara tre till sex procent (Socialstyrelsen, 

2004). Hyperaktivitet är det symtom som är mest utmärkande för barn under sju år med 

ADHD. De kan utmärka sig i barngrupper som de barn som är mest aktiva, mycket 

nyfikna, klättrar, kryper och ger sig ut på äventyr. De har svårigheter med att sitta still, 

lyssna och blir lätt uttråkade. Omedvetna om faror, splittrad lek och snabba 

humörsvängningar leder ofta till problem i förhållandet till andra barn (Beckman, 

2007). Barnet kan ha svårt att hitta ord, formulera fullständiga meningar och att 

uttrycka sin vilja, vilket kan innebära svårigheter med att hantera konflikter. På vissa 

håll i landet håller sjukvårdsrådgivningen särskilda kurser för föräldrar till barn som 

har ADHD. Syftet är att man skall lära sig förstå sitt barns beteende 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2004). 

 

Barn i skolåldern med ADHD har svårigheter med att strukturera, fatta beslut och 

prioritera, vilket ofta leder till problem med läxuppgifter. Dessa barn är ofta orädda, 

påhittiga och idérika, vilket gör dem populära hos kompisar. Andra barn kan bli rädda 

och upprörda när barnen med ADHD vill ha all uppmärksamhet och vill bestämma. 

Barn med ADHD har svårt att hantera känslor, känner sig svikna och oroliga 

(Socialstyrelsen, 2004). Många har i tonåren svårt att kontrollera sitt humör och sin 

sinnesstämning. Humöret svänger snabbt och humöret kan vara hetsigt 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2004). Det är vanligt att barnen har svårt att varva ner, 

glömmer mycket och startar ofta familjekonflikter. Det råder ett högt socialt tryck i 

skolan att vara som alla andra. Detta kan vara besvärligt för barnen med ADHD som då 

gärna söker sig till andra barn som är utanför (Skolverket, 2010). 

 

Vuxna med ADHD 

Individer med uppmärksamhetsproblem har svårt att hålla kvar koncentrationen på en 

uppgift, tycks inte lyssna på det andra säger och tappar ofta bort saker. Individer med 

hyperaktivitet har svårt att sitta still, går på högvarv och pratar ofta överdrivet mycket. 

Individer med impulsivitet har ofta svårt att vänta på sin tur, avbryter och stör andra 

samt svarar på andras frågor innan de är färdigställda (Duvner, 1997). Cirka hälften av 

de med ADHD har kvar koncentrationssvårigheterna i 20-25 års ålder 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2004). För vuxna med ADHD kan problematiken vara så pass 

skiftande att det kan vara svårt att skilja på vad som är psykiatriska problem och vad 

som är ADHD-problematik. Orsaken är att psykiatriska problem ofta uppkommer som 
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en konsekvens av ADHD-problematiken. Svårigheter med att organisera vardagen, 

glömma vad de ska göra och hålla ordning i hemmet blir omfattande. 

Organisationssvårigheter kan leda till att de inte kan behålla jobb under en längre tid då 

de snabbt tappar intresset. Vänskap och kärleksrelationer präglas av ensamhetskänsla, 

besvikelse och krav på omväxling. Vid studier kan de få svårigheter att avsluta arbeten 

på grund av brist på uthållighet. Positiva egenskaper för individer med ADHD är 

förmågan att vara initiativrik och finna nya lösningar. Många är starka, orädda och 

envisa vilket är bra egenskaper för projektledare och egna företagare (Beckman, 2007).  

 

Diagnosförfarande 

Diagnostisering  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM IV) är ett 

diagnossystem för psykiska störningar inom barn- och vuxenpsykiatri (Gillberg, 2009). 

För att diagnostiseras med ADHD måste individen ha minst sex symtom inom 

ouppmärksamhet och impulsivitet/hyperaktivitet. Symtomen måste ha funnits i minst 

sex månader och debuterat innan sju års ålder och ha uppstått i minst två olika 

miljöer/situationer som skola/fritids eller hemmet (Duvner, 1997). ADHD är mer 

utmärkande bland pojkar än flickor. Barn som söker barnmedicinisk och 

barnpsykiatrisk mottagning består till största delen av pojkar vilket kan bero på att 

flickornas svårigheter inte ger lika störande uttryck som pojkarnas. Flickors 

överaktivitet visar sig i rastlöshet genom att de har svårt att sluta prata när de förväntas 

vara tysta. Pojkarna uppvisar tydligare aggressivt och mer utagerande beteende än 

flickor. Flickor visar istället upp kraftiga känslouttryck vid glädje, ilska och ledsnad. 

Många flickor känner även tidig ångest och blir deprimerade. Det finns forskning med 

fokus på flickor och kvinnor, men i omfattning är den fortfarande begränsad. 

Diagnosen är lika vanlig bland kvinnor och män, men kunskapen om hur tillståndet 

förändras är fortfarande otillräcklig (Beckman, 2007).  

 

 

Behandling av ADHD 

Behandling med centralstimulerande medel till exempel tablett Ritalin och Concerta, 

som innehåller metylfendidat används ofta i samband med kognitiv beteendeterapi 

(KBT). Metanylfenidat stimulerar noradrealinet och dopaminet i hjärnan vilket 

minskar symtomen för tre av fyra användare (Allgulander, 2008). För insättande av 

centralstimulerande medel krävs psykiatrisk bedömning med omfattande 
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anamnesupptagning (Fass 2010). KBT är en terapiform som ökar individen förståelse 

för hur tankar och känslor påverkar dennes beteende (Perris, 1986).  

 

SAUK modellen 

Vårt syfte är att belysa upplevelsen av att leva med ADHD och därmed valde vi SAUK 

modellen. Denna modell utgår från att vårdpersonal skall bedriva bekräftande 

omvårdnad och då krävs kunskaper om individens upplevelse av sin situation. 

SAUK modellen är en omvårdnadsmodell som används för att utveckla bekräftande 

omvårdnad inom vård och omsorg utvecklad av sjuksköterskan Barbro Gustafsson. 

Hon fick inspirationen att utveckla en omvårdnadsmodell för att försöka förstå vad det 

innebär för en individ att leva med ett handikapp. Enligt Gustafsson (2004) upplever 

patienter inom vård och omsorg att de känner sig nonchalerade, kränkta och 

oförstådda. Patienterna upplevde att personalen fokuserade på problemet istället för 

resurserna. I modellen utgår människosynen från den humanistiska värdegrunden och 

människan ses som ett handlande subjekt. Modellen är baserad på individens 

jagperspektiv som innebär att individen själv är agent och aktör med ansvar för sitt 

eget liv. Den grundar sig även på att alla människor är unika och har lika värde. 

 

Huvudmålet är att stödja människans livskompetens genom bekräftande interaktioner, 

att stärka individens jagrelation och förverkliga dennes livsmål i aktuell miljö. 

Begreppet jagrelation innefattar individens självbedömning, självbestämmande, 

självreflektion, självintegration och självförverkligande. God omvårdnad kan medföra 

att individens jagupplevelse förstärks, individen mognar och stress reduceras. För att 

kunna utföra bekräftande omvårdnad krävs att sjuksköterskan har en vilja att utföra 

detta utifrån den unika patienten. Förutsättningen är att både patienten och personalen 

har en önskan om att delta i relationen. Om individens självbedömning besvaras leder 

det till att individens förmåga att vilja utöva saker förstärks som leder till att individens 

kompetens förstärks och därmed stärks jaguppfattningen och jagrelationen. Det kan få 

individen till ökat mod att anta utmaningar för att förbättra sin hälsa och livssituation 

(Gustafsson, 2004). 

 

SAUK-modellen består av fyra faser: 

S-fasen (S= Sympati) handlar om att stödja individens resurser för ökad trygghet, 

säkerhet och personstöd genom att uttrycka sympati i relationen till individen.  
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A-fasen (A= Accepterande) innebär att stödja individens egna inflytande i 

hälsoprocessen och öka jagstödet genom att individen får ökade insikter om sig själv i 

sin situation. Individen själv måste anta utmaningen i hälsoprocessen genom att ha ett 

jagperspektiv, jaginflytande och självaccepterande aktörskap som stärker individens 

kontrollupplevelse. 

I U-fasen (U= Upplevelser) skall individen kunna bedöma sin egen livssituation. 

Personalen skall stödja individens unikhet genom att individualisera omvårdnaden. 

I K-fasen (K= Kompetens) skall individen få ökade handlingskunskaper och därmed 

handla utifrån sin egen livssituation. Personalen skall även stärka individen att använda 

sina egna resurser. Att stärka individens utveckling och mognad genom att stötta 

personen i deras hälsoprocess är ett annat mål.  

K-fasen är ett huvudmål och de tre andra faserna är delmål. 

 

För att personalen skall kunna bedriva bekräftande omvårdnad krävs kunskaper om 

individens upplevelse av sin situation. Personalen bör även utforska individens syn på 

sig själv för att på ett bättre sätt kunna möta den unika personen och dennes specifika 

krav och förväntningar. Det kräver att personalen kan se ur olika perspektiv t.ex. 

religion, kultur och könsperspektiv. Vid ett möte har personalen redan föreställningar 

om vad som kommer bli uppgifterna för att förverkliga huvudmålet. Självkännedom 

och inlevelseförmåga är därför viktigt för att kunna bedriva SAUK-modellen 

föreställningsfritt (Gustafsson, 2004). 

 

PROBLEMFORMULERING 

ADHD får omfattande konsekvenser på individens vardag, självbild, utveckling och 

hälsa (Socialstyrelsen, 2004). Vid ADHD har man svårt med vissa kognitiva beteenden. 

Det berör t.ex. nedsatt förmåga i arbetsminnet vilket gör att individer med ADHD har 

svårt att bearbeta information och intryck samt att hålla kvar informationen. Individer 

har också svårt med att uppfatta instruktioner som är i flera led (Beckman & Fernell, 

2007). 

 



 6 

ADHD påverkar individens sätt att fungera i vardagen. Det har också en stor inverkan 

på individens självbild, utveckling och hälsa. Till exempel så kan förändringar i 

skolans arbetssätt påverka barn och ungdomar negativt genom att deras rutiner rubbas 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

Kraven som ställs på vuxna i arbetslivet kan leda till att individer med ADHD får 

problem på arbetsmarknaden. Individer med ADHD behöver bli bemötta utifrån sina 

förutsättningar. Om omgivningen anpassar miljön och förståelsen så ger detta en 

möjlighet för individer med ADHD att leva ett bra liv. ADHD är inte bara ett individ- 

och familjeproblem utan bör ses som ett samhällsproblem. Anledningen till detta är att 

många individer är drabbade och att det har en allvarlig inverkan på deras hälsa, 

utveckling och förutsättningar till att få ett värdigt liv. Individer med ADHD löper 

större risk att utveckla sociala problem, hamna i kriminalitet och missbrukproblematik 

(Socialstyrelsen, 2004). Vi anser därför att det är av stor vikt att fånga upp dessa 

individer innan detta utvecklas. Förekomsten av depression ökar hos individer med 

ADHD på grund av oro, ängslan och dålig självtillit (Socialstyrelsen, 2004). Med 

denna kunskap anser vi att det är viktigt att fånga upp dessa individer i ett tidigt 

stadium för att på så sätt minska lidandet samt sjukvårdskostnader.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) har individer med ADHD rätt till vård baserad på aktuell 

kunskap. Vi anser att, för att sjuksköterskan ska kunna genomföra en 

omvårdnadsintervention med syfte att stärka individens självbild, utveckling och hälsa 

så krävs kunskap kring individen och familjens livskvalitet. Vi vill med denna studie 

belysa upplevelsen av att leva med ADHD ur ett individ och familjeperspektiv så att 

sjuksköterskan kan få bättre inblick i deras livssituation.  

 

SYFTE 

Att belysa upplevelsen av att leva med ADHD 

- ur individ- och familjeperspektivet 

 

METOD 

Metoden var en systematisk litteraturstudie. Att göra en systematisk litteraturstudie 

innebär att forskaren systematiskt skall söka, kritiskt granska och sammanställa 
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materialet inom det valda området (Forsberg, och Wengström, 2008). Därmed skedde 

sökningarna enbart i databaser relevanta inom vårt område.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vi valde att inkludera alla artiklar även de som var genomförda ur ett annat kulturellt 

perspektiv än det svenska, då antalet studier som var relevanta med vårt syfte var få. Vi 

gjorde inga begränsningar vid sökningarna gällande åldrar för att få med barns, vuxnas 

och anhörigas erfarenheter och livskvalitet. Endast vetenskapliga artiklar skrivna på 

svenska eller engelska inkluderades. Vi gjorde inga begränsningar gällande sökåren då 

artiklarna redan var få. Artiklarna vi fann var dock inte gjorda tidigare än 2005. 

Vi valde att exkludera alla artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet samt de som inte 

var peer reviewed. Artiklar som jämförde livskvaliteten hos de med ADHD och de med 

annan diagnos exkluderades.  

 

Sökförfarande och urval 

Vi använde databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Vid sökningarna använde vi oss 

av MeSH-termer. Sökningarna genomfördes under tidsperioden 16 till 24 augusti 

(bilagorna 1, 2, ). Bilagorna strukturerade vi upp under tiden vi utförde sökningarna för 

att dokumentera våra sökningar och antal träffar. Vi använde oss av sökorden Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, Quality of Life och Life Experience. Därefter läste vi 

titlarna och exkluderade de som inte berörde vårt område. För de titlar som verkade 

passa vårt område valde vi att läsa abstracten som sammanställdes i en lista. De som 

inte bedömdes vara relevanta för vårt syfte och även de som inte var på engelska eller 

svenska exkluderades. För de abstract som vi var osäkra på valde vi att läsa hela 

artikeln. Alla studier vi valde att läsa i fulltext numrerade vi och samlade i en lista samt 

grupperade efter databaserna och sökorden. Efter vidare läsning samlades de åtta 

artiklarna som vi inkluderade i artikelmatrisen (bilaga 3) där artiklarna fick en kod som 

går att följa tillbaka till de olika sökningarna i databaserna. De artiklar som finns i fler 

än en databassökning skrivs med i flera sökningar och kan lätt ses genom att de har 

samma kod.  

I den manuella sökningen gick vi igenom referenslistor och författare till de 

vetenskapliga artiklarna vi funnit relevanta för vårt syfte. Vi valde att söka på 
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författarnamnen i ELIN och Google Scholar för att undersöka om de hade gjort fler 

studier som passade in på vårt syfte. Vid denna sökning fann vi ytterligare två artiklar 

(nummer 9 och 10 i artikelmatrisen). 

 

Kvalitetsgranskning 

Vi granskade de kvalitativa/kvantitativa artiklarna utifrån en modifierad form av 

checklista för kvalitativa/kvantitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Checklistan modifierades genom att vi inkluderade en fråga om syftet var väl 

formulerat då det bedömdes vara en viktig punkt. Vi valde att exkludera frågan om 

studien var randomiserad kontrollerad studie (RCT) eller ej, då RCT studier inte 

förekom i vårt analysmaterial. De öppna frågorna ändrades till ja och nej svar. Därefter 

poängsatte vi svaren för att kunna dela upp slutpoängen och på så vis få fram om 

studien var av hög, medel eller låg kvalitet (bilaga 4 & 5). Genom denna 

granskningsmall kunde vi systematiskt granska artiklarna och på så vis bedöma 

kvaliteten på studierna. Våra studier fick alla hög eller medel i kvalitetsgranskningen 

och därmed inkluderades alla 10 artiklarna. 

 

Dataanalys 

Vi har valt att använda oss av Granskär och Höglund-Nilsens (2008) metod för 

dataanalys. I dataanalysen skall materialet granskas noga för att ge en övergripande 

uppfattning om materialet. Författarna skall genom analysprocessen bryta ner 

artiklarnas resultat till mindre hanterbara delar för att sedan bilda en ny helhet. Att 

genom analysprocessen vara alltför snäv och ha för detaljerad kodning innebär att det 

finns ökad risk för att helheten går förlorad. För att resultatet skall vara förståligt och 

meningsfullt så behövs en viss grad av abstraktion och tolkning (Granskär & Höglund-

Nilsen, 2008). Vi valde att analysera materialet var för sig för att få en bredare tolkning 

av resultaten. Vi strök under med markeringspenna det som var relevant för vårt syfte 

och översatte texten till svenska. Texterna bearbetade vi var för sig genom att dela in 

dessa i meningsenheter, kondenserad meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier (tabell 1). Därefter träffades vi och jämförde de färgmarkerade textavsnitten 

för att se om urvalen var detsamma vilket de var. Vi jämförde underkategorierna och 

kategorierna och eftersom vi hade skrivit liknande underkategorier och kategorier 

kunde vi lätt sammanställa materialet. Vidare sammanställde vi de olika 

underkategorierna och kategorierna i ett dokument för att på så sätt få en överblick 
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över materialet. Vi valde att dela in materialet i individens upplevelser respektive 

familjens upplevelser. Genom detta arbetade vi fram olika teman från 

underkategorierna och kategorierna. Det är dessa olika teman som ligger till grund för 

vårt redovisade resultat.  

 

 

 

Tabell 1 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mitt barn fick diagnosen ADHD. 

Jag var väldigt ledsen vid det 

tillfället, men ingen hjälpte mig 

att förstå vad jag skulle göra eller 

var jag skulle kunna få hjälp. 

Jag var ledsen men 

ingen hjälpte mig att 

förstå vad jag skulle 

göra eller få hjälp. 

Ledsen Hjälplöshet Besvikelse 

Barnen på skolan kallade dem 

efterblivna, långsamma eller 

dumma och frös ute dem.  

Blev kallade 

efterblivna, 

långsamma, dumma 

och blev utfrusna. 

Utfrusna Mobbade Utanförskap 

Jag hade inte många vänner. Jag 

var utstött och hade låg 

självkänsla. 

Hade få vänner, var 

utstött och hade låg 

självkänsla. 

Utstött Ensamhet Låg 

självkänsla 

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) skall valda studier vid en systematisk 

litteraturstudie vara granskade av en etisk kommitté eller så skall etiska överväganden 

vara noggrant presenterade. Vi har valt att enbart ta med artiklar som är granskade av 

en etisk kommitté, så kallad peer reviewed, eller där det finns etiska överväganden 

presenterade. Då det i ena databasen inte går att markera enbart peer reviewed så fick 

vi manuellt undersöka om dessa fem artiklar var peer reviewed. Vi skickade e-post till 

forskarna, sökte efter granskningsgrupper på journalens hemsida och sökte i Ulrich´s 

periodicals där vi fann att artiklarna var peer reviewed.  

 

RESULTAT 

Upplevelserna av att leva med ADHD redovisas under rubriken Individperspektiv med 

temana känslan av utanförskap, psykisk ohälsa och ökat välbefinnande. 
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Familjeperspektiv med temana frustration, ensamhet, psykisk ohälsa och samhällets 

påverkan. 

 

Individperspektiv 

Känslan av utanförskap 

Det mest framträdande var informanternas upplevelser av utanförskap då de kände sig 

annorlunda, missförstådda och inte passade in. Känslan förstärktes genom att de 

dagligen fick höra att de var problembarn, lata, störande, arroganta och att något var fel 

på dem. De upplevde sig orättvist behandlade av föräldrar och lärare, då de blev 

jämförda med kamrater och syskon. De kände sig inte lika mycket värda (Young, 

Bramham, Gray & Rose, 2008). I skolan upplevde de svårigheter då de förväntades att 

sitta still, vara uppmärksamma och snabbt förstå. En del berättade att om de inte 

förstod lärares instruktioner så fick de höra att de var dumma. Vissa upplevde att det 

blev orättvist behandlande då de blev jämförda av lärarna med sina klasskamrater. En 

del upplevde att vissa lärare tog sig extra tid. Det medförde att de kände sig mer 

delaktiga i skolan och mindre utanför vilket förbättrade deras. I relation till vännerna 

kände de sig annorlunda och trodde att de var oförmögna att skaffa vänner. När de fick 

diagnosen ADHD upplevde de att skolkamraterna höll sig undan som om något var fel 

på dem. Detta medförde att de trodde att något var fel på dem och att ingen ville vara 

vän eller leka med dem (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008).  

 

Symtomens inverkan 

Informanterna upplevde förvirring då de inte förstod vad som var felet med dem. 

Förvirringen bidrog till frustation, till exempel: ”varför kan jag inte göra det som 

normala personer gör, varför är allt så svårt”? De uppfattade ovetskapen som mycket 

stressande och de var arga på sig själva. De kände sig otillräckliga och upplevde en 

ständig kamp för att få vardagen att fungera (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008).  

Misslyckande att utföra sysslor i hemmet orsakade ofta bråk med föräldrarna. Barnen 

blev lätt distraherade då de påbörjat en uppgift vilket gjorde att de inte fullföljde 

uppgiften. De kände sig ledsna när de inte såg vad som behövde göras, det var då deras 

problem framgick för dem. Barnen upplevde att föräldrarna led brist på tålamod och 

kände sig missförstådda vilket ledde till konflikt. Detta ledde till problem i relationen 

med föräldrarna men trots det uppfattade många barn sina föräldrar som stöttande 

(Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008).  
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I skolan påverkade barnens hyperaktivitet och att de lätt blev distraherade förmågan till 

inlärning. De hade svårt att lyssna, vara uppmärksamma, fokusera och göra läxor. 

Medan de funderade över vad läraren just sagt fortsatte klassen att gå vidare och de 

missade då information. En del deltagare förstod att de behövde mer tid vid test och att 

de behövde vara i ett tyst rum. De renskrev anteckningar efter skolan eller spelade in 

föreläsningar för att senare kunna lyssna på dessa och på så vis lättare lära sig 

(Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008).  

I relation till skolkamrater och vänner saknade en del barn självinsikt i sina problem, 

de spelade istället pajas, skrattade högt och var sociala. Insikten om problemen 

uppkom senare i livet, då de blickade tillbaka på sin barndom (Young, Bramham, Gray 

& Rose, 2008). ADHD symtomen hade en inverkan på kommunikationen med deras 

vänner.  De hade en tendens att avbryta och var tvungna att tänka sig för innan de sa 

något som kunde såra. Tendensen att hela tiden ställa massvis med frågor till sina 

vänner gjorde att vännerna kände sig obekväma. De fick höra att när de samtalade med 

flera personer verkade de som att de var frånvarande. De hörde vad de andra sa men 

visade ingen respons. Det var svårt för vännerna att förstå deras svårigheter och de fick 

hela tiden förklara (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008).  

 

Det fanns skillnader mellan vuxna kvinnors och mäns upplevelser. Kvinnorna upplevde 

att de hade större emotionella problem medan männen upplevde att antisocialt 

uppförande var det problem som var mest framträdande (Gudjonsson, Sigurdsson, 

Eyjolfsdottir, Smari & Young, 2009). 

 

Psykisk ohälsa 

Individernas psykiska ohälsa påverkades genom att symtomen medförde låg 

självkänsla, lågt självvärde och låga förväntningar på sig själv (Young, Bramham, Gray 

& Rose, 2008). Frånvaro av vänner och att de som barn kände sig utstötta bidrog till att 

de fick låg självkänsla (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008). Individer med ADHD hade 

fler depressiva symtom, ångestsymtom, daglig trötthet och sämre livskvalitet jämfört 

med individer utan ADHD (Chao, Gau, Mao, Shyu, Chen & Yeh, 2008). ADHD-

symtom och tillhörande problem går att relatera till sämre tillfredsställelse med livet 

(Gudjonsson, Sigurdsson, Eyjolfsdottir, Smari & Young, 2009). Barn med ADHD 

rapporterade sämre livskvalitet än barn utan ADHD. De rapporterade även sämre 

fysisk ohälsa trots att de var fysiskt friska (Pongwilairat, Louthrenoo, Charnsil & 

Witoonchart, 2005). De med odiagnostiserad ADHD visade mer komorbida sjukdomar 
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och större funktionshinder än de utan ADHD. Det inkluderade även högre förekomst 

av depression, alkoholmissbruk, lägre utbildningsnivå och större emotionella och 

interpersonella svårigheter (Able, Johnston, Adler & Swindle, 2007). 

 

 Diagnosens inverkan 

Att få diagnosen ADHD innebar en process av psykologisk anpassning. Omedelbart 

efter att de fått diagnosen upplevde de en känsla av lättnad och glädje över att äntligen 

fått en förklaring till sina svårigheter vilket bidrog till förhoppningar inför framtiden. 

Innan diagnosen antog de att svårigheterna berodde på deras personlighet, men nu fick 

de svar på att det berodde på deras diagnos (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). En 

del barn uttryckte att det var betydelsefullt att föräldrarna förstod dem. De fick dem att 

känna sig vackra och omtyckta vilket var viktigt då de hade lågt självförtroende 

(Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008).  

 

De som fick diagnos och behandling i barndomen kände att det blev lättare i skolan då 

de kunde koncentrera sig bättre men vetskapen om att ha ett funktionshinder var 

stigmatiserande. De ville inte dela med sig om sin diagnos till vänner i skolan. De som 

hade specialundervisning eller resurslärare föredrog att de skulle vara diskreta så att 

ingen förstod att de hade svårigheter. När skolkamraterna fick reda på att de hade 

ADHD såg de dem som annorlunda, som att de var dumma och utvecklingsstörda. 

Flera personer drev med dem (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008). De som erhöll 

diagnosen i tonåren eller vuxen ålder kände sig övergivna och nedstämda, då de blev 

lämnade ensamma av sjukvården med sina känslor och tankar. De flesta upplevde 

känsla av lättnad och glädje som följdes av förvirring och frustration. Informanterna 

kände att de hade velat ha diagnosen tidigare och ansåg att de lidit i onödan. De 

funderade på om deras livserfarenheter hade blivit mer positiva och om deras liv hade 

blivit annorlunda med en tidigare diagnos. En del kände oro över att få diagnosen då 

det upplevde att det var ett livslångt funktionshinder. Andra upplevde glädje och kunde 

acceptera sig själva (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008).   

 

Informanterna kände oro och skam över hur andra skulle uppfatta dem i relation till 

deras diagnos. De uppfattade omgivningens syn på diagnosen som tabubelagd vilket 

påverkade informanterna genom att de inte ville offentliggöra sin diagnos för 

omgivningen. Informanterna upplevde att andra såg ADHD som en ursäkt för deras 

beteendeproblem (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). För en del hade vännerna 
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skojat om att ha ADHD till exempel när de inte ville slutföra en uppgift eller gå till 

jobbet. Informanterna upplevde det som respektlöst och blev då arga på sina vänner 

(Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008). 

 

Upplevelsen av att ha fått medicinering 

Upplevelsen vid medicinering var lättnad, då de kände att de fungerade bättre i det 

dagliga livet. Informanterna kände en ökad tolerans för sin omgivning, upplevde ökad 

motivation samt förmåga att organisera och fokusera bättre. Ovanstående bidrog till 

ökat självförtroende och positivare framtidssyn, vilket ökade deras välbefinnande 

(Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). 

 

Familjeperspektiv 

ADHD:s inverkan på relationen ur partnerns perspektiv 

Partnern upplevde att individen med ADHD var oorganiserad och långsamma då de 

skulle utföra något. Även att slutföra något de påbörjat verkade vara svårt för dem. 

Partnern nämnde även att deras personlighet var instabil med humörsvängningar och 

att detta orsakade konflikter i relationen. Individen gav intryck av att vara frustrerad 

över sig själva, vilket bidrog till ilska som ibland gick ut över partnern. I sociala 

sammanhang så uppfattade den andra partnern individen som egoistisk då denne inte 

lyssnade på vad andra sa utan bara pratade på om sitt. Partnern upplevde även att 

individen var mycket otålig och kunde inte sitta still någon längre tid vilket påverkade 

deras sociala umgänge. Individen utgav sig i sociala sällskap för att vara en viktig 

person som visste allt vilket partnern uppfattade som att denne försökte dölja sina 

problem. Partnern förstod att individens relationsproblem orsakades av dålig 

självkänsla och känslan av värdelöshet. Individen utgav sig även för att känna sig 

otillräcklig vilket ledde till utåtagerande. Partnerna hävdade att individerna 

kompenserade deras dåliga självkänsla, depressioner och svårigheter med 

alkoholmissbruk (Young, Gray & Bramham, 2009). 

 

I en studie från Hong Kong (Lin, Huang & Hung, 2008) karaktäriserades 

vårdnadshavarnas upplevelser av oro, besvikelse, övergivenhet, okunskap, ingen 

acceptans och medkänsla från omgivningen. De kände sig otillräckliga då de hade svårt 

att sätta upp dagliga rutiner, hade jobbigt att ta hand om hushållet samt svårigheter med 

att kontrollera barnets impulser och förebygga olyckor. En del upplevde frustration då 

deras barn hela tiden ställde till med problem för dem och att de hela tiden var 
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upptagna med att städa upp efter barnet. De var ofta oroliga då barnen visade ett farligt 

beteende och var mycket stökiga. Deras uppfattning var även att barnen alltid gjorde 

samma misstag vilket var väldigt frustrerande. De var oroliga över att deras barn inte 

hade skaffat sig några vänner. Vårdnadshavarna upplevde även hjälplöshet då de kände 

att ingen ville eller kunde hjälpa dem med att ta hand om barnet. Familjen 

karaktäriserades av konflikter som till exempel orsakades av olika åsikter angående 

barnets beteendeproblem och hur uppfostran skulle genomföras. Vårdnadshavarna 

upplevde barnets relation till fadern som tuff och berättade att fadern ibland slog barnet 

på grund av barnets beteendeproblem. De uppgav även att lärarna ville att barnet skulle 

träffa en psykiater medan fadern inte tillät varken detta eller medicinering vilket 

orsakade många konflikter. Bråk mellan syskonen urartade ibland och slutade i stora 

familjekonflikter. Dessa konflikter orsakade svårigheter mellan makarna eller andra 

familjemedlemmar (Lin, Huang & Hung, 2008). 

 

Familjens upplevelse efter diagnosen 

Efter att individen fått diagnosen upplevde partnern en känslomässig reaktion och att 

de genomgick en psykologisk anpassning. Vissa blev förvirrade och visste inte vilket 

stöd de skulle ge till patienten. En del kände tveksamhet om de ville fortsätta 

förhållandet då de kände att de inte hade tillräcklig ork att hantera situationen (Young, 

Gray & Bramham, 2009). Liknande upplevelser hade vårdnadshavarna till barn med 

ADHD. Efter att barnet blivit diagnostiserat med ADHD upplevde vårdnadshavarna 

förvirring och oförståelse. De visste inte vad ADHD innebar eller hur de skulle ta hand 

om barnet. Läkarna gav bara barnet medicin medan vårdnadshavarna ville ha 

information om ADHD och hur de skulle hantera sitt barns beteende. Varje gång de 

kom hem från sjukhuset upplevde de besvikelse över att ingen kunde lära dem om 

ADHD. Vårdnadshavarna var även ledsna över diagnosen och upplevde inte att någon 

inom sjukvården hjälpte dem att hantera sina känslor eller samordna en annan kontakt. 

Många vårdnadshavare hade svårt att acceptera diagnosen och upplevde en smärtsam 

process. De flesta använde sig av sina vänner, släktingar eller professionella för att få 

hjälp att hantera problemet (Lin, Huang & Hung, 2008). 

 

 Andra partners beskrev diagnosen som en lättnad då de fått en förklaring på sin 

anhörigs svårigheter vilket förbättrade relationen dem emellan. Partnerna blev 

tolerantare och kunde acceptera sin anhörigs svårigheter. Partnerna upplevde att 

individens självförtroende ökade efter diagnosen då de nu kunde relatera sina problem 
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till ADHD.  Efter medicineringen blev individen mer positiv, gladare och upplevde ett 

välbefinnande och partnerna kände en lättnad över att individen fick behandling. 

Individens interpersonella sidor förbättrades vid medicinering då de reagerade mindre 

impulsivt. Partnerna uppmärksammade till exempel att individen tänkte sig för innan 

de sade något. Familjerelationen förbättrades också och partnern uppfattade att 

individen kände sig stöttade och förstådda av familjen. Partnern upplevde att båda 

kände sig hoppfullare och säkrare inför framtiden (Young, Gray & Bramham, 2009). 

 

Vårdnadshavarna upplevde liknade känslor och efter att de accepterat diagnosen 

inhämtade de information om ADHD och försökte tänka mer optimistiskt över barnets 

problem. Relationen mellan vårdnadshavarna och barnet blev mycket bättre då de 

accepterat diagnosen. Även familjens relation blev bättre då vårdnadshavarna försökte 

inhämta mer kunskap om ADHD och hur de skulle hantera sitt barns beteende (Lin, 

Huang & Hung, 2008). 

 

Många mödrar hade ett djupt engagemang i att göra det bästa för deras barn. Dock 

orsakade medicineringsfrågan många dilemman. Vissa mödrar uttryckte ett starkt 

motstånd mot daglig medicinering och var rädda att barnets personlighet skulle 

förändras och att de skulle bli känslomässigt hämmade. Mödrarna kände sig 

tveksamma inför att medicinera sina barn. Informationen från lärare och professionella 

gjorde att mödrarna kände sig pressade att medicinera sina barn. Samtidigt märkte de 

av starka känslor ifrån samhället emot medicinering (Jackson & Peters, 2008). De 

upplevde att vårdpersonalen vände dem ryggen då de valde att inte medicinera sina 

barn. Läkarna uttryckte att om de inte ville medicinera sina barn kunde det inte göra 

något för dem. De mödrar som valde att medicinera sina barn fick hela tiden försvara 

sitt beslut inför familj och vänner (Jackson & Peters, 2008). En del mödrar som inte 

valde att medicinera på grund av omgivningens påverkan kände sig ledsna för att de 

dragit ut på det och att de inte valt att medicinera tidigare. En del mödrar valde att 

medicinera sina barn men de upplevde ingen positiv effekt utan barnen blev istället 

apatiska och fick svåra biverkningar. Vissa föräldrar upplevde att medicinen hjälpte 

deras barn genom att de fick lättare att reflektera över sina handlingar. Barnen kunde 

även se konsekvenserna av sitt beteende vilket ledde till att de fick det lättare i skolan 

och en bättre familjerelation (Jackson & Peters, 2008).  

 

Vid medicinering upplevde partnern en besvikelse då de märkte att symtomen snabbt 
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kom tillbaka efter att medicinen slutat verka. Vissa upplevde frustration över att inte 

alla symtom försvann av medicineringen till exempel så kvarstod dålig tidsplanering 

och motiveringsproblem. Individens låga självförtroende och självvärde kvarstod trots 

medicinering vilket partnern uppfattade berodde på deras livslånga upplevelse av 

misslyckande och otillräcklighet. Vissa av individerna uttryckte till partnerna att 

framtidsplanerna var mörka och att de kände att det var för sent (Young, Gray & 

Bramham, 2009). 

 

Föräldrarnas livskvalitet 

Föräldrar till barn med ADHD hade lägre livskvalitet än föräldrar till barn utan ADHD. 

De rapporterade även lägre psykosociala funktioner än de föräldrarna till barn utan 

ADHD. Studien gav inga skillnader i den fysiska hälsan mellan de föräldrarna till barn 

med ADHD eller barn utan ADHD. Dock var det skillnad i den fysiska hälsan hos 

föräldrarna till barn med ADHD som fick medicinering eller inte fick medicinering. 

Där var den fysiska hälsan bättre än hos de föräldrarna till barn med ADHD med 

medicinering än de föräldrarna till barn som inte medicinerades. Livskvaliteten var 

likvärdig hos föräldrar till barn med ADHD som fick medicinering och de som inte 

fick medicinering (Pongwilairat, Louthrenoo, Charnsil & Witoonchart, 2005). 

Föräldrar till barn med ADHD har i jämförelse med den allmänna befolkningen i 

Hongkong sämre fysisk, psykisk, social och miljömässig livskvalitet (Xiang, Luk & 

Lai, 2009). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2008) anser att systematisk litteraturstudie är bra som metod 

då många kliniska frågeställningar kan besvaras genom denna typ av studie. 

Förutsättningen för att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie är att det finns 

tillräckligt med material av hög kvalitet att tillgå inom det valda området. Vi använde 

flera olika sökord men det var enbart sökorden ADHD, Life experiences och Quality of 

life som gav oss relevanta artiklar. För att få maximalt med sökträffar så använde vi oss 

av MeSH-termer. Vi är medvetna om att även andra sökord kunnat passa in på vårt 

syfte vilket medför att det eventuellt kan finnas brister i våra sökningar.  

 

Vårt krav var att alla artiklar som inkluderades i denna studie skulle vara vetenskapliga 

vilket säkerställdes genom att vi enbart inkluderade artiklar som var peer reviewed. De 
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artiklar som saknade redovisning av etiskt granskning sökte vi manuellt genom att 

skicka e-post till forskarna, kontrollera etisk kommitté på tidskriftens hemsida eller 

genom Ulrish´s periodicals. Vid granskning och analysering av resultatet har vi haft 

den medvetna strategin att försöka bortse från vår förförståelse och värderingar. 

Vi använde oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) ökar studiens tillförlitlighet. Vid kvalitetsgranskningen valde vi att 

modifiera Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) granskningsmall för kvalitativ och 

kvantitativa artiklar. Vi lade till en fråga om hurvida studiens syfte var välformulerat, 

då vi ansåg att det var viktigt. Frågan om studien var RCT eller inte valde vi att 

exkludera då ingen av studierna i vårt material var RCT studie. De öppna frågorna 

gjorde vi om till ja och nej frågor. Därefter valde vi att poängsätta kriterierna för att 

kunna dela upp resultaten i låg, medel och hög kvalitet. Dessa poängsättningar är 

gjorda efter våra egna kvalitetskriterier och därmed kan de granskas annorlunda vid 

andra poängsättningar. Vi valde att granska artiklarna individuellt för att sedan träffas 

och jämföra våra granskningar för att reducera risken med egna personliga värderingar. 

Vi valde att analysera artiklarna utifrån Granskär och Höglund-Nilsen (2008). 

Analysen gjordes också individuellt för att vi inte skulle påverkas av varandras åsikter 

och därmed få en bättre kvalitet i analysen. Vi valde att färgmarkera de textavsnitt som 

var relevanta för vårt syfte. Därefter arbetade vi igenom textavsnitten genom 

meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Dessa 

kategorier är något vi har skapat utifrån vår tolkning av materialet och kan därför 

tolkas annorlunda av andra forskare. Vi anser att vi kompenserat det genom att vi på 

var sitt håll utformade kategorierna för att sedan jämföra dessa. Kategorierna vi 

utformat var i stort sett lika och därmed reducerades risken för feltolkning. Granskär 

och Höglund-Nilsen (2008) hävdar att en viss grad av tolkning är nödvändig för att 

resultatet skall bli begripligt. Då alla artiklar vi analyserade var skrivna på engelska 

fanns risk för feltolkning under analysen då engelska inte är vårt modersmål. Dock 

anser vi det vara kompenserat då vi analyserat materialet på var sitt håll och kunde 

därför jämföra och diskutera våra översättningar. Efter utformningen av 

underkategorier och kategorier sammanställde vi dessa i ett dokument för att få en 

överblick över materialet. Vi valde att särredovisa individernas upplevelser och 

familjens upplevelser och formade utifrån de olika kategorierna fram olika teman.  

 

 

Överförbarhet 



 18 

Vi har funnit att vårt ämne inte är så välutforskat då vi fick väldigt få artiklar som 

svarade upp mot vårt syfte och därför gjordes inga exkluderingar angående till exempel 

studiens härkomst. Materialet belyste barn, ungdomar och vuxna i olika kulturella 

kontexter samt deras anhöriga. Vi fick därigenom ett brett perspektiv och därmed ökar 

överförbarheten. Dock var artiklarna mestadels från Asien. Olika levnadsvillkor, 

värderingar, normer och sjukvårdsystem tror vi kan påverka hur informanterna 

upplevde sin livskvalitet samt erfarenheter av diagnosen vilket kan påverka 

överförbarheten till den svenska sjukvårdskontexten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår ifrån vårt syfte som är att belysa individers upplevelser av 

att leva med ADHD, ur individ- och familjeperspektiv. Vi kommer delvis utgå från 

SAUK-modellen i denna diskussion.  

Individperspektivet 

Resultatet beskriver hur individerna upplevde att de var annorlunda, missförstådda och 

att de inte passade in, vilket de även fick höra upprepat från omgivningen. De upplevde 

sig orättvist behandlade då de blev jämförda med kamrater och syskon vilket fick dem 

att känna att de inte var lika mycket värda (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). Vi 

tror att det påverkar individens välbefinnande negativt. Välbefinnande är beroende av 

objektiva förhållanden i kroppen och i miljön runt omkring oss. Det innefattar vår 

hälsa, sociala relationer och familjelivet (Nordfelt, 1991). Livsvärld är den verklighet 

som individer lever i och omedvetet tar för givet och är som individen själv beskriver 

den (Dahlberg, Segersten. Nyström. Suserus & Fagerberg, 2003). En utav 

grundstenarna i SAUK- modellen är att människan är unik och människors lika värde 

(Gustafsson, 2004). Vi anser att det är viktigt för sjukvårdpersonal att kunna sätta sig in 

i andra individers livsvärld för att enklare kunna ta del av deras upplevelser. Om 

sjuksköterskan sätter sig in i personens livsvärld kan de lättare ge individen en 

individanpassad vård utefter människans unikhet. 

 

I skolan upplevde barn svårigheter, då de förväntades att sitta still, vara 

uppmärksamma och snabbt förstå. Då de ej uppfyllde de krav som skolan ställde 

upplevde de oförståelse ifrån lärarna. Hyperaktiviteten och att de lätt blev distraherade 

var det som påverkade barnens inlärningsförmåga. De hade svårt att lyssna, vara 

uppmärksamma och fokusera på uppgifter (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008). 

Huvudmålet för skolan är att försöka anpassa undervisningen till alla elever som 
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annars inte kommer med i utvecklingen för att de har svårt med skolmiljön 

(Skolverket, 2010). Inlärningsproblemen i skolan medför en ökad risk för förnedring 

av klasskamrater och lärare (Gillberg, 2005). Många ställer för höga krav på ett barn 

med ADHD. De jämför barnet med vad de borde klara för sin ålder och har då inte 

förstått svårigheterna med ADHD. Pedagoger måste hjälpa barnet att koncentrera sig 

på en eller ett par områden som barnet tycker är roliga och intressanta. Huvudprincipen 

är att försöka anpassa undervisningen till alla elever som annars inte kommer med i 

utvecklingen för att de har svårt för skolmiljön (Skolverket, 2010). 

 

I relationen till vännerna kände de sig annorlunda och antog att de var oförmögna att 

skaffa vänner. De hade en hindrande föreställning om att det var något fel på dem och 

att ingen ville vara deras vän (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008). En individs 

föreställningar utgör grunden för dess beteende och känslor. Det är utifrån våra 

föreställningar vi konstruerar våra liv och integrerar med andras. Hindrande 

föreställningar reducerar antalet lösningar på olika problem medan underlättande 

skapar fler lösningsalternativ (Wright, Watson & Bell, 2002). Barnen upplevde att 

föräldrarna hade brist på tålamod och att de missförstod dem vilket ledde till problem i 

relationen med föräldrarna. Gillberg (2005) menar att så länge föräldrarna inte har 

någon förståelse för barnens svårigheter, leder det till negativt beteende och 

förhållningssätt gentemot barnen. Enligt Socialstyrelsen (2004) är barn med ADHD 

beroende av att det finns vuxna i deras omgivning som förstår och kan hjälpa dem. 

 

ADHD-symtomen bidrog till låg självkänsla, lågt självvärde samt låga förväntningar 

på sig själv (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008).  Barn med ADHD har sämre 

livskvalitet än barn utan ADHD (Pongwilairat, Louthrenoo, Charnsil & Witoonchart, 

2005). Livskvalitet är generellt begrepp som kännetecknar ett gott liv (Birkler, 2007). 

Begreppet kan ses både objektivt och subjektivt. Det objektiva innefattar personens 

somatiska hälsostatus, yrke, familj, bostadsstatus och hälsostatus, medan det subjektiva 

innefattar upplevelser och den allmänna sinnesstämningen. Miljön påverkar vårt liv på 

många olika sätt, bland annat genom att miljön utgör plattformen för våra handlingar, 

våra möjligheter och sätter gränser för våra målsättningar. Denna miljö påverkar 

människor psykiskt, fysisk, kortsiktigt, långsiktigt och påverkar i hög grad 

välbefinnandet (Nordenfelt, 1991). 

 

Individer som uppfyllde kriterierna för ADHD men var odiagnostiserade hade högre 



 20 

förekomst av depression, alkoholmissbruk, lägre utbildningsnivå och större 

emotionella- och interpersonella svårigheter (Able, Johnston, Adler & Swindle, 2007). 

För att kunna utföra bekräftande omvårdnad krävs förståelse hos personalen och en 

vilja att utföra det utifrån den unika patienten (Gustafsson, 2004). Vi anser att det är 

viktigt att få en tidig diagnos, vilket kan förhindra ovanstående negativa effekter. Enligt 

Socialstyrelsen (2004) är syftet med utredningen att få förståelse för individens sätt att 

fungera gällande deras styrkor och svagheter för att de ska få rätt stöd och bemötande. 

Efter att de hade fått diagnosen upplevde en del en känsla av lättnad och glädje över att 

äntligen få en förklaring på sina svårigheter. Andra upplevde frustration över att de ej 

hade fått diagnosen tidigare och ansåg att de hade lidit i onödan (Young, Bramham, 

Gray & Rose, 2008). Enligt Eriksson (1994) kan lidandet innebära att människan inte 

kan utföra det hon är ämnad för och att hon inte kan förverkliga sitt innersta väsen. 

Människor uttrycker sitt lidande på olika sätt och lidandet förvandlas ofta till smärta 

eller ångest. Det finns även ett relationslöst lidande som Eriksson beskriver 

uppkommer av känslan av otillräcklighet, självfördömelse och oförmågan att leva det 

liv hon önskar att leva. Det är viktigt att sjuksköterskan kan samtala, uppmuntra, trösta 

och stödja patienten för att förhindra lidande. 
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De som fick diagnosen och behandling i barndomen upplevde det positivt på grund av 

att de fick lättare att koncentrera sig (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). 

 

Då individerna fick diagnosen och deras skolkamrater fick reda på att de hade ADHD 

såg de dem annorlunda. De ansågs vara dumma, utvecklingsstörda och många drev 

med dem (Shanttell, Bartlett & Rowe, 2008). Barnen uttrycker en oro över att få en 

diagnos då diagnosen är ”stämplad” och att omgivningen på olika sätt uttrycker 

negativa omdömen (Socialstyrelsen, 2004). Även de vuxna informanterna upplevde 

oro över hur andra skulle uppfatta dem i relation till deras diagnos. De uppfattade 

omgivningens syn på diagnosen som tabubelagd (Young, Bramham, Gray & Rose, 

2008). Enligt Socialstyrelsen (2004) bör ADHD uppfattas som ett samhällsproblem, då 

diagnosen påverkar många individers hälsa, utveckling och förutsättningar för 

välbefinnande. För att personal skall kunna bedriva bekräftande omvårdnad enligt 

SAUK-modellen krävs kunskaper om individers upplevelse av sin livssituation. 

Personalen bör även utforska individens syn på sig själv för att på ett bättre sätt kunna 

möta den unika personen och dess specifika krav och förväntningar (Gustafsson, 

2004).  

 

De individer som fick diagnosen i tonåren eller i vuxen ålder kände sig övergivna av 

sjukvården. De menade att de blev lämnade ensamma med sina känslor och tankar 

kring diagnosen (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). Enligt Gustafsson (2004) kan 

vårdpersonalen ge stöd, trygghet och säkerhet genom att uttrycka sympati som hon 

framhåller genom S-fasen i SAUK-modellen. Vi anser att S-fasen är viktig i 

sjuksköterskans profession på grund av att den kan bidra till bekräftande omvårdnad. 

Individens jagupplevelser förstärks, individen mognar och stress reduceras vid god 

omvårdnad enligt Gustafsson (2004). Det krävs en vilja att utföra bekräftande 

omvårdnad utifrån den unika patienten.  

 

Informanterna upplevde lättnad vid medicinering, då de kände att de fungerade bättre i 

det dagliga livet. Det bidrog till ökat självförtroende samt positivare framtidssyn, vilket 

i sin tur ökade deras välbefinnande (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008).  Vi anser 

att diagnostisering är viktig då den krävs för att medicinering skall kunna påbörjas.  

 

 

Familjeperspektiv 
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Partnernas främsta upplevelse i relation till sina anhöriga med ADHD var konflikter 

som uppstod i relationen (Young, Gray & Bramham, 2009). Enligt Wright och Leahey 

(2005) måste vi som sjuksköterskor förstå familjemedlemmarnas interaktioner för att 

kunna skapa en förståelse för helheten. 

 

Vårdnadshavarna upplevde hjälplöshet, då de kände att ingen ville eller kunde hjälpa 

dem med deras barn. Det uppstod konflikter inom familjen angående barnets 

uppfostran (Lin, Huang & Hung, 2008). Att vara förälder och uppfostra ett barn med 

ADHD är en svår och krävande roll. Barnets beteende medför upprepade förmaningar 

från föräldrarna och de har stort behov av vuxennärvaro. För att sjukvården skall kunna 

erbjuda hjälp och stöd är det viktigt att identifiera dessa mönster (Socialstyrelsen, 

2004). Att ha samma rutiner på morgonen, i skolan, vid middagen hemma, vid 

läxläsning och sänggående är nödvändigt för att inte förvirra barnet och för att 

förhindra utbrott (Beckman, 2004).  

 

Familjemedlemarna upplevde diagnosen som förvirrande och visste inte vilket stöd de 

skulle ge individer med ADHD. De visste inte vad ADHD innebar, eller hur de skulle 

ta hand om barnet. De upplevde besvikelse över att inte få information om diagnosen. 

De var även ledsna över diagnosen och upplevde besvikelse över att sjukvården inte 

hjälpte dem att hantera dessa känslor (Young, Gray & Bramham, 2009; Lin, Huang & 

Hung, 2008). Föräldrar till barn med ADHD har lägre livskvalitet än föräldrar till barn 

utan ADHD (Pongwilairat, Louthrenoo, Charnsil & Witoonchart, 2005). Detta belyser 

behovet av familjefokuserad omvårdnad, för att inte enbart fokusera på barnet utan se 

hela familjen. Vi anser att det behöves bättre rutiner inom sjukvården för att fånga upp 

familjen och dess behov. Socialstyrelsen (2004) beskriver vikten av att föräldrarna kan 

behöva professionell hjälp att hantera sina känslor och svåra situationer.  

 

Medicineringsfrågan orsakade många problem. Samhällets uppfattning om 

medicinering var negativ och mödrar som valt att medicinera sina barn fick ofta 

försvara sitt beslut. De kände sig tvingade att medicinera sina barn, då sjukvården 

uttryckte att det var det enda alternativet (Jackson & Peters, 2008). Patienter med 

ADHD har rätt till vård och stöd i enlighet med den kunskap som idag finns 

(Socialstyrelsen, 2004). Vårdpersonalens uppgifter är att stärka personens utveckling 

och mognad genom att stötta personen i dennes hälsoprocess (Gustafsson, 2004). Vissa 

vårdnadshavare uttryckte starkt motstånd mot medicinering och var rädda att barnets 
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personlighet skulle förändras (Jackson &Peters, 2008). Gustafsson (2004) beskriver A-

fasen som handlar om att stödja individens egna resurser genom ökad frihet och 

personstöd.  

 

Gällande medicineringen fanns det både positiva och negativa erfarenheter (Jackson & 

Peters, 2008).  Vid medicinering upplevde partnern en besvikelse eftersom symtomen 

snabbt kom tillbaka när medicinen slutat verka. Individens låga självförtroende och 

självvärde kvarstod trots medicinering. Detta uppfattade partnern berodde på deras 

livslånga upplevelser av misslyckande och otillräcklighet (Young, Gray & Bramham, 

2009). Vi anser att individerna även ska få beteendeterapi eftersom problematiken med 

lågt självförtroende kvarstår trots medicinering.  

 

Gustafsson (2004) beskriver att huvudmålet i SAUK-modellen är att stödja individens 

livskompetens genom bekräftande interaktioner. Sjuksköterskan skall stärka individens 

jagrelation och förverkliga dennes livsmål i aktuell kontext. Med tanke på ovanstående 

anser vi det vara viktigt att förstå individens livssituation samt livsvärld.  Vi tror att vår 

studie kan underlätta förståelsen för individer med ADHD och därmed underlätta för 

sjuksköterskor att utföra bekräftande omvårdnad enligt SAUK- modellen.  

 

Vi önskar att fler skandinaviska studier görs för att få resultat som lättare kan relateras 

och generaliseras till den svenska sjukvårdskontexten. Fler studier ur 

familjeperspektivet och om deras upplevelser behövs. De studier som gjorts belyser 

framförallt familjens upplevelser av individen med ADHD och dennes symtom och 

problem men inte familjens egna upplevelser och känslor. Mammornas upplevelser 

finns studerade men pappornas upplevelse verkar vara ostuderade och vi söker vidare 

forskning inom detta område.  

 

SLUTSATS 

Studien visar att individer med ADHD upplevde psykisk ohälsa orsakad av framförallt 

känslan av utanförskap och att de kände sig missförstådda. Kvinnliga vårdnadshavare 

upplevde ensamhet då de kände att de själva hade ansvaret. Medicineringsfrågan var 

ett stort diskussionsämne inom familjen och omgivningen eftersom studien visade att 

det fanns mycket negativa tankar mot medicinering. Familjer kände sig övergivna av 

sjukvården som enbart ställde diagnos, gav medicin och inte hjälpte dem med att få 
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insikt i dess betydelse. Föräldrar till barn med ADHD hade sämre livskvalitet än 

föräldrar till barn som inte hade ADHD.  
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Psychological 

Medicine: 

Functional and 

psychosocial 

impairment in 

adults with 

undiagnosed 

ADHD 

Identifiera vuxna med 

oupptäckt ADHD och 

jämföra familjehistorien, 

socioekonomisk status, 

psykosociala funktioner 

och inverkan på 

livskvaliteten jämfört med 

de utan ADHD och även 

de som fått diagnosen 

ADHD 

Kvantitativ metod 

med strukturerade 

telefonintervjuer. 

752 

odiagnostiserade, 

199 utan ADHD 

och 198 

diagnostiserade 

med ADHD fick 

svara på frågor. 

De odiagnostiserade hade 

mer komorbida sjukdomar, 

större funktionshinder, högre 

förekomst av depression, 

alkoholproblem, lägre 

utbildningsnivå och större 

emotionella svårigheter än 

de utan ADHD 

Hög 

2 Chao, C-Y., 

Gua, S., Mao, 

W-C., Shyu, J-

F., Chen, Y-C., 

& Yeh, C-B. 

(2008). 

Taiwan. 

Psychiatry and 

Clinical 

Neurosciences: 

Relationsship of 

attention- deficit- 

hyperactivity 

disorder symtoms, 

depressive/anxiety 

symtoms, and life 

quality in young 

men. 

Syftet med studien var att 

undersöka sambandet 

mellan ADHD symptom, 

depression / ångest 

symtom och livskvalitet  

hos ung män.  

 

Kvantitativ metod. 

929 värnpliktiga i 

den Taiwanesiska  

armén fyllde i 

skattningsskalor. 

328 av männen med ADHD 

symtom hade svårare 

depressions- symtom, 

ångest, sömniga under 

dagtid och hade sämre 

livskvalitét än de deltagarna 

utan ADHD symtom. 

Hög 

3 Gudjonsson, 

G., Sigurdsson, 

J-F., 

Eyjolfsdottir, 

G-A., Smari, 

J., & Young, S. 

(2009). Island. 

Journal of 

Attention 

Disorders: The 

relationship 

between 

Satisfaction With 

Life, ADHD 

Symtoms, and 

Associated 

Problems Among 

University 

Student 

Att förvissa sig om ADHD 

med tillhörande problem 

är negativt relaterade till 

personligt välbefinnande. 

Kvantitativ metod. 

Skattningsskalor 

som genomfördes 

av 369 

universitetsstudente

r. 

 

För män var det den dåliga 

sociala funktionen som var 

den mest effektiva faktorn 

för att förutspå missnöje i 

livet, medan hos kvinnorna 

var det deras dåliga 

emotionella kontroll som 

skapade störst missnöje. 

 

 

Medel 

4 Jackson, D., & 

Peters, K. 

(2008). 

Australia. 

Journal of Clinical 

Nursing: Use of 

drug therapy in 

children with 

attention deficit 

hyperactivity 

disorder (ADHD) 

maternal views 

and experiences 

 

Att undersöka mödrars 

åsikter och erfarenheter av 

stimulerande 

läkemedelsbehandling hos 

barn med ADHD 

 

Kvalitativ metod 

med snöbollsurval.  

Intervjuer för att 

samla data. 

Det förekommer många 

svårigheter vid beslutande 

kring medicinering. De 

kände sig väldigt kluvna och 

fick höra mycket negativt 

från omgivningen och blev 

även påverkade av media. 

Hög 

5 Lin, M-J., 

Huang, X-Y & 

Hung, B-J. 

(2008). 

Taiwan. 

Journal of Clinical 

Nursing: The 

experiences of 

primary 

caregivers raising 

school- aged 

children with 

attention-deficit 

hyperactivity 

disorder. 

Att förstå vårdnadshavares 

erfarenheter av att 

uppfostra ett barn i 

skolåldern med diagnosen 

ADHD. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 12 

vårdnadshavare till 

barn med ADHD. 

 

Studien visade på 

föräldrarskaps bördor, 

emotionella bördor och 

konflikter i familjen. Brister 

i stödsystem, professionellt 

stöd och andra 

familjemedlemmars stöd. 

Mekanismer att hantera 

svårigheterna var kognitiva 

och sociala copingstrategier. 

Hög 

6 Pongwilairat, 

K., 

Louthrenoo, 

Journal Med Assoc 

Thai: Quality of 

Life of Children 

Jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet mellan 

skolbarn med ADHD och 

Kvantitativ metod. 

Barn 8-12 år fick 

fylla i en 

Föräldrarna till barn med 

ADHD rapporterade lägre 

tillfredställelse med barnens 

Hög 
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O., Charnasil, 

C. & 

Witoonchart, 

C. (2005). 

Thailand. 

with Attention-

Deficit/Hyper 

Activity Disorder 

de utan psykisk och 

mental sjukdom 

självrapport 

(PedsQL) och även 

deras föräldrar. 

Kontrollgruppen 

var barn 8-12 år 

utan ADHD. 

Gjordes även 

jämförelse mellan 

de som fick 

behandling för 

ADHD och de som 

inte hade 

behandling för det. 

presterande i skolan. ADHD 

barnens psykiska och 

psykosociala poäng var lägre 

än kontrollgruppens. 

Även föräldrarna hade lägre 

psykosociala poäng än 

föräldrarna till barn utan 

ADHD. Det var enbart 

psykiska poäng som skilde 

föräldrar med ADHD barn 

med eller utan behandling åt. 

Föräldrar till barn med 

behandling rapporterade 

bättre psykiskt välmående. 

7 Shattell, M., 

Bartlett, R & 

Rowe,T. 

(2008). USA. 

Journal of Pediatric 

Nursing: ”I Have 

Always Felt 

Different”: The 

Experience of 

Attention-deficit 

hyperactivit 

diorder on 

childhood 

Att förstå hur det är att 

leva med ADHD i 

barndomen inom hemmet, 

skolan & vänner. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 16 

18-25åringar. 

Deltagarna kände sig 

annorlunda, missförstådda 

och att de fått kämpa på alla 

områden i livet. 

Hög 

8 Xiang, Y-T., 

Luk, E., & Lai, 

K. (2009). 

Kina. 

Journal of 

psychiatry: Quality 

of life in parents 

of children with 

attention-deficit-

hyperactivity 

disorder in Hong 

Kong. 

Att kartlägga 

livskvaliteten hos föräldrar 

till barn med ADHD i 

Hong Kong, och utforska 

förhållandet mellan 

sociodemografiska och 

kliniska variabler med 

livskvaliteten. 

Kvantitativ metod 

med intervjuer för 

att samla data. De 

fick även fylla i tre 

olika frågeformulär 

med 

skattningsskalor. 77 

föräldrar deltog i 

studien. 

Jämfört med den allmänna 

befolkningen i Hongkong, så 

fann man signifikant lägre 

betyg i fysiska, 

psykologiska, sociala och 

miljömässiga QOL domäner 

hos föräldrar till barn med 

ADHD.  

 

Hög 

9 Young, S., 

Bramham, J., 

Gray, K., & 

Rose, E. 

(2008). United 

Kingdom.  

Journal of attention 

disorder: The 

experience of 

receving a 

diagnosis and 

treatment of 

ADHD in 

adulthood.  

Att utvärdera den 

psykologiska påverkan vid 

diagnostisering av ADHD 

i vuxen ålder och att 

undersöka hur diagnosen 

och behandling påverkar 

en individs 

självuppfattning och 

framtidsbild. 

Kvalitativ metod 

där 8 individer 

intervjuades. 

Tre teman hittades: 

- tillbakablick över 

uppväxten, speciellt att de 

kände sig annorlunda 

- känslomässig påverkan av 

diagnosen  

- betänkande över framtiden. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Young, S., 

Gray, K., & 

Bramham, 

J.(2009). 

United 

Kingdom. 

Journal of attention 

disorder: A 

phenomenological 

analysis of the 

experience of 

receiving a 

diagnosis and 

treatment of 

ADHD in 

adulthood. A 

partners 

perspective. 

Att utforska upplevelsen 

av att leva med en person 

som har genomgått en 

process med att få 

diagnosen ADHD i vuxna 

år. Även att ur partnerns 

perspektiv se hur 

diagnosen och 

behandlingen av ADHD 

har påverkat ADHD 

individens syn på sig 

själva, dennes beteende 

och relationer till andra. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 8 

deltagare. 

Individens svårigheter att 

starta projekt, att de själva 

upplevt en känslomässig 

reaktion och inverkan vid 

diagnostiseringen och 

lättnad då partnern fick 

behandling.  

Hög 
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Bilaga 4 

Modifierad kvalitetsbedömningsmall för kvalitativ metod. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Modifierad utifrån Willman, A., 

Stoltz, P. & Bachtsevani, C. (2006).  

 

Titel:  

Beskrivning av studien 

 

Är syftet väl formulerat?    Ja  (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Tydlig problemformulering?    Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

           

Patientkarakteristika  Antal:  

      Ålder:      

Kön:  

Är kontexten presenterad?    Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Etniskt resonemang?    Ja (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Etiskt granskad 

 

Urval 

Relevant?     Ja (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Strategiskt?     Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Datainsamling tydligt beskriven?  Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Analys tydligt beskriven?   Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Giltighet 
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Är resultatet logiskt?    Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Råder datamättnad?    Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Råder analysmättnad?    Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p)

  

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet tydligt?   Ja (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Redovisas resultatet i förhållande till  

teoretisk referensram?    Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Genereras teori?     Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Vilket är huvudfyndet i studien? 

 

Max 20 poäng  

 Hög 15-20p  

 Medel 9-14p 

 Låg 0-8p 

 

Ska artikeln inkluderas?      Ja Nej  

 

Granskare: 
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Bilaga 5 

Modifierad kvalitetsbedömningsmall för kvantitativ metod. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. Modifierad utifrån Willman, A., 

Stoltz, P. & Bachtsevani, C. (2006).  

 

Titel:  

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod    Experimentell  Kvasi-experimentell 

      Icke experimentell 

      Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristiska           Antal: 

      Ålder:  

       Man/kvinna:  

Är syftet välformulerat?   Ja  (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Representativt urval?   Ja  (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Blindning av patienten?  Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Blindning av forskare?   Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Adekvat statistisk metod?  Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Etiskt resonemang?   Ja  (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja  (2p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Är instrumenten reliabla?  Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 
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Max 16 poäng  

 Hög 13-16 

Medel 8-12 

Låg 0-7 

 

Ska artikeln inkluderas?      Ja Nej  

 

Granskare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


