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Sammanfattning 
 

Introduktion: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) definieras som en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket innebär betydande svårigheter med att få 

en fungerande vardag. Huvudsymtomen yttrar sig ofta som uppmärksamhetsproblem, 

bristande impulskontroll samt hyperaktivitet. De flesta blir diagnostiserade i tidiga 

barnaår, problemen är ofta kvarstående i vuxen ålder och forskning tyder på viss 

ärftlighet. Syfte: Att beskriva hur vuxna personer med diagnosen ADHD hanterar och 

upplever sitt dagliga liv med fokus på familje- och arbetsliv samt att redogöra för vilken 

datainsamlingsmetod som använts i valda artiklar. Metod: Litteraturstudien 

genomfördes med deskriptiv design, bestående av elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

är hämtade från Högskolan i Gävle biblioteks databaser: Scopus, PsycINFO, Cinahl 

samt PubMed. Fem centrala kategorier hittades när de inkluderade artiklarna granskades 

och sammanställdes i litteraturstudiens resultat. Resultat: Det framkom att individer 

med ADHD upplever att symtomen försvårar familje- och arbetssituationen, men kan 

bidra till en ökad kreativitet. För att hantera symtomen byter individerna arbeten 

och/eller partners ofta. Föreskrivna läkemedel uppges bidra till ökad fokusering. 

Självmedicinering med illegala droger är vanligt för att dämpa symtomen. 

Datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna bestod i majoritet av 

semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Resultatet påvisade att individer med ADHD 

genomgående upplevde liknande symtom, dessa upplevdes som negativa då de 

påverkade det dagliga livet med svårigheter att få fungerande relationer i arbets- och 

familjelivet. Ökad kunskap inom området är av stor betydelse då sjuksköterskan kan 

bidra till att patienten kan hitta en jämnvikt i sin livssituation. Kunskapsluckan inom 

området är stort och behovet av fortsatt forskning är betydande. 

 

Nyckelord: ADHD, Hantering, Upplevelse, Vuxna  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is defined as a 

neuropsychiatric disability which means significant difficulty in getting a functional 

day. The main symptoms often manifest themselves as attention problems, poor impulse 

control and hyperactivity. Most will be diagnosed in early childhood, the problems are 

often persisting into adulthood and research suggests certain heredity. Aim: To describe 

how adults with ADHD manage and experience their daily life with a focus on family 

and work and to report on the data collection method used in the selected articles. 

Method: Literature study was conducted with descriptive design, consisting of eleven 

scientific articles. The articles are from the University of Gävle library databases: 

Scopus, PsycINFO, CINAHL and PubMed. Five central categories were found when 

the included articles were reviewed and collected literature results of the study. Results: 

It was found that individuals with ADHD experience the symptoms complicate family 

and work situations, but can contribute to increased creativity. To manage the 

symptoms, the individuals switched work and/or partners often. Prescribed drugs 

reported to contribute to increased focus. Self-medication with illegal drugs are 

common to suppress the symptoms. Data collection methods included in the articles 

comprised in the majority of semi-structured interviews. Conclusion: The results 

showed that individuals with ADHD consistently experienced similar symptoms, those 

perceived as negative as they affected the everyday life with difficulty in functioning 

relationships in family and working life. Increased knowledge in this area is of great 

importance when the nurse can help the patient to find an equilibrium in their lives. The 

knowledge gap in the field is great and the need for further research are significant. 
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1. Introduktion 

Enligt Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU 2013) definieras 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som debuterar under barnaåren. ADHD innebär betydande 

svårigheter med att få en fungerande vardag då kärnsymtomen som 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet kan begränsa individens 

anpassning till vuxenlivet. Vidare beskriver SBU (2013) att symtomen kan avta under 

uppväxten, detta antas bero på individens mognad eller att eventuell insatt behandling 

varit gynnsam. 

Carlberg (2014) beskriver i sin sammanställning att begreppet ADHD användes för 

första gången 1980, tidigare användes begreppet MBD som betyder Minimal Brain 

Dysfunction. MBD började användas 1963 men symtombilden, som uppmärksammades 

av doktor Alexander Crichton, har funnits sedan slutet av 1700-talet. Vidare beskriver 

Carlberg (2014) att 1902 var året då symtombilden för första gången nämndes i ett 

medicinskt sammanhang av den brittiska barnläkaren Georg Frederic Still. Läkaren 

beskrev en grupp barn som led av bristande moralkontroll av patologisk karaktär.  

Det beräknas att mellan tre till tio procent av de svenska skolbarnen har diagnosen 

ADHD och är tre till fem gånger vanligare hos pojkar än flickor, men under senare år 

har det skett en ökning bland flickor. Det beräknas att cirka tre till fyra procent av den 

vuxna befolkningen har ADHD (SBU 2013). Den beräknade förekomsten av ADHD 

hos barn och ungdomar i USA är mellan sex till nio procent och hos personer över 18 år 

är förekomsten mellan tre till fem procent (Dopheide & Pliszka 2009).  

Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll samt hyperaktivitet är tre symtom 

som ofta ses vid ADHD. Av alla barn som har diagnosen är problemen ofta kvarstående 

i vuxen ålder  (Matheson et al. 2013).   

ADHD visar sig i regel i de tidiga barnaåren med märkbara skillnader i beteende och 

funktionsförmåga som hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa symtom blir mindre 

uppenbara i vuxen ålder och utrycker sig då mer som en inre orolighet och rastlöshet. 

Funktionsnedsättningen som ADHD medför kan ha en negativ inverkan på individen 

och ge en minskad självkänsla (Goodman & Thase 2009 ; Waite, Vlam, Irrera-

Newcomb & Babcock 2012). 
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1.1 Ärftlighet och miljö 

Forskning visar att det finns en viss ärftlighet att utveckla ADHD om en eller båda 

föräldrarna har diagnosen. Om barnet diagnostiseras med ADHD har det visat sig vid 

flertal tillfällen att någon av föräldrarna, i övervägande fall modern, har symtomen 

(Pazvantoglu et al. 2013; Xia, Shen & Zhang 2015). 

Enligt Pazvantoglu et al. (2013) kan inte ADHD orsakas av bristfällig uppväxtmiljö 

men en dålig miljö kan förvärra de problem som finns, detta styrks i en studie av 

Sundquist et al. (2015). Det har påvisats att det finns en ökad risk att barnet utvecklar 

ADHD om modern använder tobak under graviditeten (Joelsson et al. 2016). 

Missbruk av alkohol, tobak och droger under graviditeten ökar risken för att barnet ska 

utveckla ADHD. Prematura barn med födelsevikt under 1500 g löper större risk att 

utveckla ADHD, ytterligare riskfaktorer är om modern drabbas av virusinfektion, som 

rubella eller toxoplasmos, under graviditeten. En komplicerad förlossning kan medföra 

syrebrist och små hjärnblödningar hos barnet vilket kan öka risken att utveckla 

diagnosen (Duvner 1997). 

1.2 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL & SFS 1982:763, 1982), 2§ är målet en god 

hälsa samt att vården skall ges på samma villkor till hela befolkningen. Lagen belyser 

vikten av att alla människor har lika värde och att vården skall respektera varje enskild 

individs värdighet. 

Hälsa och vårdande är två av de fyra bärande begreppen inom omvårdad där 

sjuksköterskan ger omvårdnaden utifrån varje enskild individs förutsättningar. 

Sjuksköterskans uppgift är att tillvarata det friska hos individen samt att uppmuntra och 

motivera till ett hälsosamt liv (Willman 2009). 

För att optimera patientens delaktighet i vården kan sjuksköterskor använda sig av olika 

strategier, såsom att skapa en relation till patienten för att ingjuta förtroende, respekt 

samt engagemang. Sjuksköterskan kan lära känna patienten genom att lyssna på dennes 

livsberättelse samt ställa stimulerande frågor. För att bygga upp patientens förmåga till 

egenvård är det av stor vikt att sjuksköterskan gör individen delaktig i den egna vården 
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samt uppmuntrar denne till att fokusera på uppsatta mål (Sahlsten, Larsson, Sjöström & 

Plos 2008). 

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver att patienter i allmänhet anser att det är viktigt 

att få samtala om sin situation då detta bidrar till att få en känsla av delaktighet i den 

egna vården, därför är det av stor betydelse att sjuksköterskan får en ökad kunskap om 

patienternas funktionella förmåga. Vidare menar Kiessling och Kjellgren (2004) att 

patienter upplever att när sjuksköterskan lyssnar till deras berättelser visade detta att 

sjuksköterskan brydde sig om och gav patienten en möjlighet att delge sina synpunkter 

och en känsla av delaktighet skapades.  

Knutson och O´Malley (2009) beskriver i sin studie att endast 38 procent av de 

tillfrågade sjuksköterskorna använde någon form av mätskala för att identifiera ADHD 

hos vuxna. Endast ett fåtal av sjuksköterskorna använder sig av familjehistorien 

kombinerat med en mätskala. Det finns olika mätskalor som används som verktyg för 

att diagnostisera ADHD, en av dessa är DSM-skalan, denna är utvecklad av WHO och 

består av 18 frågor. Majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna accepterar 

förekomsten av ADHD hos barn och ett något lägre antal accepterar diagnosen hos 

vuxna. Artikelförfattarna påvisar att ökad medvetenhet om hur ADHD yttrar sig hos 

vuxna behövs, samt en utökad kunskap om mätskalornas funktion är en nödvändighet 

(Knutson & O´Malley 2009). Enligt SBU (2013) finns kunskapsluckor gällande de olika 

mätskalor som används i Sverige för att diagnostisera ADHD.  

1.3 Begreppsdefinition 

Coping och Hantera 

Enligt Lazarus (2016) är coping ett begrepp som beskriver individens psykiska och 

beteendemässiga strategier som används för att behärska yttre krav och påfrestningar. 

Det finns en ökad risk för stress och stressrelaterad ohälsa om individen har bristande 

copingresurser (Lazarus 2016). Nationalencyklopedins (2016) definition av att hantera 

är att behandla någon eller något på ett visst sätt med avsikt på person eller abstrakt 

företeelse.  
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Uppleva 

Nationalencyklopedin (2016) definierar upplevelse som att en person är med om något  

som är direkt berörande. Svenska akademins ordbok (2011) definierar upplevelse som 

att det kan vara en positiv eller negativ händelse. 

Familj 

Enligt International Council of Nurses (ICN) definieras familj som en social enhet 

bestående av personer som knyts samman genom släktskap, känslomässiga band eller 

genom lagenliga relationer (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

1.4 Teoretisk referensram  

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att använda den vårdvetenskapliga 

teorin som fokuserar på livsvärldsperspektivet och sammankopplar de fyra begreppen 

patient, hälsa, vårdande och miljö (Dahlberg & Segesten 2010). Livsvärldsperspektivet 

bygger på att varje enskild patients livsvärld ska ligga till grund i vårdandet. För att 

detta ska uppnås krävs att omvårdnadspersonalen har ett öppet och följsamt 

förhållningssätt där hänsyn tas till patientens levda erfarenheter. Den levda 

erfarenheteten innebär allt det som människan kan erfara och känna i det dagliga livet. 

Vårdpersonalen bör fokusera på den enskilde patientens värld samt eftersträva att få 

förståelse för hur hälsa, sjukdom, lidande samt vårdande upplevs och påverkas av varje 

enskild patient i dennes livssammanhang. Omvårdnadspersonalen har en stor betydelse 

för hur den enskilda patienten upplever sig själv, sin ohälsa och sitt förhållande till 

omvärlden. Därför är det viktigt att omvårdnaden bygger på att möta patienten som en 

livsvärld och levd kropp samt att fråga patienten hur det är och hur det känns. Viktigt är 

att vårdaren lyssnar på patientens berättelser och ser till hela individen. Hälsa är ett 

tillstånd som berör hela människan och innebär att det finns en känsla av inre balans 

samt en känsla av jämnvikt i förhållandet till andra människor och livet i övrigt. Hälsa 

kan inte ses som något konstant utan är relativ och speglar människans hela 

livssituation. Hälsa bör ses som vårdandets mål och varje vårdare bör ta alla tillfällen i 

akt för att stödja det starka, sunda och friska hos patienten. Att uppleva trygghet kan 

vara kopplat till yttre faktorer som god miljö och förtroendefulla relationer där individen 

erfar en inre känsla av trygghet samt finner en känsla av mening och sammanhang. 

Livsvärldsperspektivet har patienten i fokus och belyser vikten av att betona hur den 
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enskilda patienten erfar sin livssituation, hälsa och ohälsa. Trots att patienten bör sättas i 

fokus är det av stor vikt att inkludera de närstående i vårdandet då dessa är viktiga för 

de allra flesta människor. De närstående har en betydande funktion för den individ som 

är vårdberoende men även för sjukvården då interaktionen med andra individer är 

betydande för patientens möjlighet att erfara välbefinnande samt bevara eller återvinna 

hälsa (Dahlberg & Segesten 2010). 

1.5 Problemformulering 

ADHD medför olika symtom hos varje enskild individ med diagnosen och bristande 

kunskap hos vårdpersonal rörande ADHD kan leda till att missuppfattningar uppstår. 

Följden av detta kan bli att människan bakom diagnosen inte ses och en icke adekvat 

omvårdnad ges. Att kunskapen om ADHD ökar inom vården och ute i samhället är av 

stor vikt, detta för att kunna erbjuda ett bättre stöd och en ökad förståelse för individens 

situation. Det är viktigt att undersöka hur personer med ADHD upplever och hanterar 

sin vardagliga tillvaro och på detta sätt få en ökad kunskap och förståelse för hur 

diagnosen yttrar sig. Detta kan bidra till att en bättre omvårdnad ges samt att en god 

hälsa främjas. Då diagnosen ofta ställs i unga år finns det i dag få vetenskapliga studier 

som belyser vuxnas upplevelse och hantering av att leva med diagnosen ADHD. För att 

adekvat omvårdnad skall kunna ges till patienten är det av stor vikt att sjuksköterskan 

har förståelse för hur ADHD inverkar på individens funktionella förmåga samt få ökad 

kunskap om hur diagnosen kan påverka familjerelationer och arbetsliv. 

1.6  Syfte  

Syftet var att beskriva hur vuxna personer med diagnosen ADHD hanterar och upplever 

sitt dagliga liv med fokus på familje- och arbetsliv samt att redogöra för vilken 

datainsamlingsmetod som användes i valda artiklar.  
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1.7  Frågeställningar 

Hur beskriver litteraturen att vuxna personer med ADHD hanterar och upplever det 

dagliga livet med fokus på familje- och arbetslivet? 

Vilken datainsamlingsmetod har använts i valda artiklar? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien genomfördes med en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 

Sökningen har skett via Högskolan i Gävles (HIG) biblioteks databaser Scopus, 

PsycINFO, Cinahl samt PubMed. Enligt Polit och Beck (2012) är de använda 

databaserna relevanta och användbara för vårdvetenskap. 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

De sökord som användes under artikelsökningen var ADHD, adult, adults, experience, 

coping, daily living och work. Sökorden kombinerades på olika vis med den booleska 

söktermen AND. De olika begränsningarna som användes vid sökningarna var peer 

reviewed, fulltext samt årtal mellan 2010-2016. I databaserna PsykINFO och Cinahl 

användes begränsningarna peer reviewed och full text, i databasen PubMed användes 

begränsningen full text och i databasen Scopus användes begränsningen årtal mellan 

2010-2016. Begränsningen årtal mellan 2010-2016 användes i samtliga databaser då 

författarna i föreliggande litteraturstudie ville få fram så relevant och aktuell forskning 

som möjligt, se tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av sökstrategi 

Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Sökterm Antal träffar 

(inkl dubbletter) 

Antal lästa 

artiklar 

Urval 

PsykINFO 2010-2016. Peer 

Reviewed,  Full 

text 

2016-09-08 

ADHD AND 

adults AND 

experience 

167 6 5 

Cinahl 2010-2016. Peer 

Reviewed, Full 

text 

2016-09-08 

ADHD AND daily 

living AND adult 

7 2 1 

 

Cinahl 2010-2016. Peer 

Reviewed,  Full 

text 

2016-09-08 

ADHD AND 

adult AND 

experience 

24 6 2 

PubMed 2010-2016.  Full 

text 

2016-09-08 

ADHD, work, 

coping 

8 1 1 

Scopus 2010-2016.  

2016-09-08 

ADHD, coping 91 4 2 

 

Totalt   297 19 11 

 

 

 

Inklusionskriterier: De artiklar vars resultat svarade på syftet och frågeställningar 

inkluderades i föreliggande studie samt artiklar som fanns fritt tillgängliga och 

kostnadsfria via Högskolan i Gävle biblioteks databaser. 

Exklusionskriterier: Författarna valde att exkludera artiklar där urvalsgruppen var barn 

och ungdomar under 18 år samt artiklar som innehöll utomstående personers perspektiv. 

Ytterligare ett exklusionskriterie var artiklar med ren kvantitativ ansats. 
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2.4 Urvalsprocess 

Vid sökningen i valda databaser blev det totala antalet träffar 297. Titlarna lästes på 

samtliga artiklar och abstracten lästes då titeln ansågs svara på syftet. Om abstraktet 

bedömdes svara på syftet studerades artikeln i sin helhet. 278 artiklar var ej relevanta 

utifrån syfte och frågeställning, 19 artiklar återstod. Dessa 19 artiklar studerades mer 

ingående och det framkom att fyra av dessa var av kvantitativ ansats och exkluderades 

då de ej ansågs relevanta att använda i föreliggande litteraturstudie då denna bygger på 

personers erfarenheter och upplevelser. Kvar återstod 15 artiklar och fyra av dessa 

exkluderades då det framkom att det var artikelförfattarna som gjort egna tolkningar av 

lästa källor. De återstående 11 artiklarna inkluderades i föreliggande litteraturstudie 

varav en artikel var av mixad ansats, författarna till föreliggande litteraturstudie valde 

att behålla denna då deltagarnas upplevelser och erfarenheter framkom tydligt i artikelns 

resultatdel. Urvalsprocessen beskrivs i figur 1. 

 

 

Figur 1. Urvalsprocess 
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2.5 Dataanalys 

De elva artiklarna som återstod lästes individuellt av författarna till föreliggande 

litteraturstudie. Författarna plockade ut och färgmarkerade de meningar som ansågs 

svara på syftet. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång i sin helhet av båda 

författarna, detta för att säkerställa korrekt tolkning av text samt att undvika att viktig 

information missats. Tillsammans diskuterade författarna de valda meningarnas 

relevans och betydelse samt sammanställde dessa under resultatet i bilaga 2 tabell 3. 

Sammanställningarna lästes och författarna markerade de begrepp som återkom med 

olika färgmarkeringar, därefter sammanställdes dessa och fem centrala kategorier 

framkom: impulsivitet, kreativitet, självmedicinering, fokus och strategier samt frekvent 

byte av partners och arbeten. Författarna till föreliggande litteraturstudie besvarade den 

metodologiska frågeställningen genom att granska artiklarnas metoddel mer ingående 

samt använde sammanställningen i bilaga 1 tabell 2 (Polit & Beck 2012). 

2.6  Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie presenterade valda artiklar oberoende om 

resultaten stämde överens eller inte med författarnas egna antaganden. Resultaten 

presenterades objektivt och ingen medveten plagiering gjordes. Inget tillstånd från en 

etisk kommitté behövdes då denna studie är en litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

Denna litteraturstudie baseras på elva vetenskapliga artiklar varav en artikel är med 

mixad ansats och resterande artiklar med kvalitativ ansats. De fem kategorierna som 

framkom i dataanalysen kommer att delas upp och presenteras under huvudkategorierna 

upplevelse, där deltagarna beskriver hur impulsiviteten och kreativiteten påverkade 

familje- och arbetsliv, och hantering där deltagarna beskriver hur de hanterade 

impulsiviteten som ledde till täta byten av arbeten och parters, olika strategier som 

användes för att behålla fokus samt användandet av självmedicinering för att dämpa 

symtomen. Resultatet presenteras i löpande text samt i bilaga 2 tabell 3. De 

datainsamlingsmetoder som används i föreliggande litteraturstudies utvalda artiklar 

presenteras i löpande text i slutet av resultatet samt i bilaga 1 tabell 2. 



 

10 

 

3.1 Upplevelser av symtomens inverkan på familje-och arbetslivet 

Impulsivitet 

Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink och van Achterberg (2014); 

Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och Niebler (2011) påvisade i sina studier att 

deltagarnas impulsivitet och svårigheter med prioriteringar bidrog till ekonomiskt 

lidande. Den minskade inkomsten bidrog till svårigheter med att betala räkningar samt  

en begränsning i det ekonomiska sparandet. Vidare menade Brod, Schmitt, Goodwin, 

Hodgkins och Niebler (2011) att impulsivitetens påverkan medförde reducerad inkomst 

då individerna gjorde ogenomtänkta inköp samt att eventuella befordringar på arbetet 

gick förlorade. 

Enligt Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och Niebler (2011) upplevde deltagarna i 

studien att deras impulsivitet påverkade familjelivet negativt samt stötte bort vänner och 

arbetskamrater. Fleischmann och Fleischmann (2012) menade att impulsiviteten ledde 

till att personerna åtog sig nya uppdrag som upplevdes spännande och intressanta men 

det uppstod ofta svårigheter med att fullfölja sina åtaganden då intresset snabbt 

förlorades. 

Kreativitet 

I tre artiklar beskrevs att majoriteten av deltagarna upplevde att symtomen bidrog till en 

ökad kreativitet och entusiasm för de ämnen som intresserade dem. Deltagarna uppgav 

även att deras kreativitet bidragit till en ökad produktivitet i arbetslivet. De upplevde att 

de fann lösningar snabbare än andra personer samt att de hade förmågan att tänka 

utanför givna ramar (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler  2011; Hansson 

Halleröd, Anckarsäter, Råstam & Hansson Scherman 2015; Schrevel, Dedding, van 

Aken & Broerse 2014). 

3.2 Hantering av symtomen 

Täta byten av arbeten och partners 

I två studier beskrevs att deltagarna bytt arbetsplatser vid ett flertal tillfällen men hållit 

sig inom samma typ av arbete. Detta uppgavs bero på att de sökte nya utmaningar för att 

hålla hjärnan sysselsatt (Henry & Hill Jones 2011; Schrevel, Dedding, van Aken & 
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Broerse 2014). 

Dunne och Moore (2011) beskrev i sin artikel hur deltagaren hamnade i konflikt med 

utomstående som en följd av symtomen impulsivitet och hyperaktivitet. För att hantera 

konflikterna valde deltagaren att bryta upp med familj och arbete samt bytte bostadsort.  

Majoriteten av deltagarna i studien uppgav att impulsiviteten och oförmågan att hantera 

tristess bidrog till frekvent byte av arbeten och partners. En av deltagarna beskrev att 

hon hanterade sin känsla av frustration genom att lämna sin man och nyfödda dotter, 

detta mönster upprepade sig i nästa äktenskap (Fleischmann & Fleischmann 2012). 

I en studie av Hansson Halleröd, Anckarsäter, Råstam och Hansson Scherman (2015) 

beskrev deltagarna att efter diagnostiseringen upplevde de en känsla av lättnad och 

tacksamhet över att få en förklaring till varför de haft svårigheter i skola, arbete och i 

det sociala livet. De svårigheter som upplevts är koncentrationssvårigheter, 

hyperaktivitet och svårigheter med att behålla fokus på olika uppgifter. Studiens 

deltagare beskrev att innan diagnostiseringen hanterades ovannämnda svårigheter 

genom att bryta upp från förhållanden och byten av arbetsplats. Efter diagnosen 

upplevde deltagarna en acceptans av sina symtom och kunde hitta olika strategier för att 

hantera svåra situationer. En strategi som beskrevs var att deltagare hade byggt upp den 

egna självkänslan och lät inte andra personer nedvärdera dem.  

Fokus och Strategi  

Majoriteten av de studerande vuxna kvinnorna i studien av Waite och Tran (2010) 

uppgav att deras inre kaos bidrog till svårigheter att fokusera på studierna. Genom ökad 

självinsikt och ökad kunskap om diagnosen och dess symtom uppgav deltagarna att det 

blev lättare att bibehålla fokus. Kvinnorna menade att det är av stor vikt att hitta olika 

strategier för att hantera det inre kaos och stress som ofta upplevdes. Strategier som 

uppgavs underlätta livssituationen var att få en ökad kunskap rörande diagnosen och 

hitta sin plats i olika situationer som till exempel i skola, arbete, hemmaliv och i 

relationer. Ytterligare strategier som upplevdes vara fungerande var att vara ärlig mot 

sig själv samt känna sina begränsningar och ta ansvar för den egna situationen. Vidare 

uppgav Waite och Tran (2010) att kvinnorna även uppvisade en stark yttre fasad, detta 

för att dölja den inre kaotiska känslan för sin omgivning. 
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Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och Niebler (2011) beskrev att studiens deltagare 

ansåg att föreskrivna läkemedel bidrog till ökad fokusering. Deltagarna uppgav att 

fokuseringen underlättade för dem att lyssna på andra personer samt få en bättre 

förståelse för skriven text.  

Ek och Isaksson (2013) och Henry och Hill Jones (2011) beskrev att strukturerade 

arbetsuppgifter samt anpassad arbetsplats, som till exempel förkortad arbetstid, var ett 

sätt för studiens deltagare att strategiskt hantera sina åtaganden samt bibehålla fokus. 

Vidare beskrev Henry och Hill Jones (2011) att deltagarna uppgav att korta pauser under 

arbetstiden samt hitta en karriär som passade deras personlighet bidrog till ett långt 

arbetsliv. Sjukvårdspersonalen uppgavs vara ett bra stöd för att hitta olika strategier 

samt strukturera vardagen (Ek & Isaksson 2013). Yngre män med ADHD  beskrev att 

de var lättdistraherade och uttryckte opassande kommentarer, detta upplevdes försvåra 

den sociala samvaron för individerna. För att bibehålla fokus på vardagliga uppgifter 

använde de sig av olika energikrävande bollsporter som en strategi (Lee, Causgrove 

Dunn & Holt 2014).  

Självmedicinering  

Personer med ADHD uppgav att symtomet hyperaktivitet påverkade familje- och 

arbetslivet negativt. För att dämpa hyperaktiviteten användes alkohol och illegala droger 

som självmedicinering (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler 2011; Dunne & 

Moore 2011: Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink & van Achterberg 

2014). Självmedicinering med illegala droger och alkohol har vid flera tillfällen 

utvecklats till ett drogberoende då personerna sällan har någon inre spärr som stoppar 

användandet av drogerna (Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink & 

van Achterberg 2014). 

Liebrenz et al. (2014) beskrev i sin studie att deltagarna uppgav att de använde sig av 

nikotin för att slappna av, bibehålla fokus och för att skapa en social samvaro samt få 

känslan av grupptillhörighet. 

3.3 De utvalda artiklarnas datainsamlingsmetod 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att studera de elva utvalda artiklarnas 

datainsamlingsmetod mer ingående och följande resultat framkom. Sex artiklar använde 

sig av semistrukturerade intervjuer (Ek & Isaksson 2013; Henry & Hill Jones 2011; 
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Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink & van Achterberg 2014; Lee, 

Causgrove Dunn & Holt 2014; Liebrenz et al. 2014; Waite & Tran 2010).  

Ek och Isaksson 2013 använde sig av individuella semistrukturerade intervjuer utförda i 

hemmet eller vid psykiatriska kliniken i Luleå, intervjuerna utfördes av första 

författaren. Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink och van Achterberg 

(2014) utförde sina intervjuer mellan december 2011 och maj 2012, intervjuerna 

fördelades mellan artikelförfattarna. Lee, Causgrove Dunn och  Holt (2014) använde en 

intervjuguide som frågorna utformades efter. Guiden testades i en pilotintervju där 

deltagaren var en 17-årig pojke, resultatet av pilotintervjun användes inte i 

artikelförfattarnas resultat utan sågs mer som ett övningstillfälle. Intervjuerna som 

genomfördes på studiens deltagare pågick under cirka en timme där generella frågor 

med följdfrågor användes. Efter en månad genomfördes en andra intervju där deltagarna 

först fick en sammanfattning på den första intervjun och fick möjlighet att kommentera 

och komplettera. Den andra intervjun varade under cirka en timme.  

Liebrenz et al. (2014) genomförde intervjuerna under 20-40 minuter och deltagarna fick 

välja var intervjun skulle genomföras. En ämnesguide användes för att få flexibla frågor 

och alla intervjuer utfördes av samma författare, dock framkommer det inte av vem. 

Waite och Tran (2010) genomförde två intervjuer med varje deltagare, där första 

intervjun pågick under cirka 60 minuter och 30 minuter under den andra. Den andra 

intervjun genomfördes två till tre veckor efter den första och deltagarna blev 

ekonomiskt kompenserade. I Henry och Hill Jones (2011) studie framkommer ingen 

information om hur intervjuerna har genomförts. 

Intervjuer med öppna frågor användes i en artikel av Hansson Halleröd, Anckarsäter, 

Råstam och Hansson Scherman (2015). Intervjuerna varade cirka en timme per person 

och utfördes i deltagarnas hem förutom två undantag då dessa deltagare föredrog att 

genomföra intervjun i annan lokal. Det framgår ej vem av författarna som utförde 

intervjuerna. En artikel av Schrevel, Dedding, van Aken och Broerse (2014) använde sig 

av gruppintervjuer. Det framkommer ingen information om hur eller var intervjuerna 

har genomförts. 

Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och Niebler (2011) använde sig av mixad ansats där 

telefonintervjuer och frågeformulär användes. Telefonintervjuerna genomfördes under 

september 2009, det framkommer inte när frågeformulären besvarades. 
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Telefonintervjuerna varade mellan 60-90 minuter och genomfördes av en erfaren 

kvalitativ forskare med erfarenhet av psykiatri och geriatrik.  

Dunne och Moore (2011) spelade in deltagarens berättelse och använde sig av denna i 

sin artikel. Intervjun genomfördes och spelades in under en eftermiddag i respondentens 

hem. Fleischmann och Fleischmann (2012) sammanställde 71 personliga monologer  

från olika webbsidor till sin studie. 

Intervjuerna i de artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudies resultat 

spelades in och transkriberades av artikelförfattarna. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att individerna med ADHD genomgående upplever liknande symtom 

som hyperaktivitet, impulsivitet samt bristande fokus. Dessa symtom upplevs som 

negativa då de påverkar det dagliga livet med ekonomiskt lidande, svårigheter med att 

bibehålla fokus och avsluta åtaganden. Ytterligare ogynnsamma aspekter på symtomen 

är svårigheter med fungerande relationer i arbets- och familjelivet, tristessen bidrog till 

täta byten av arbeten och partners. Resultatet påvisar även att deltagarna använde sig av 

olika strategier för att dämpa ovannämnda symtom. Strategier som uppges var olika 

bollsporter då dessa ger utlopp för överskottsenergin. Strukturerade arbetsuppgifter, 

klara regler och korta pauser upplevs hjälpa till att bibehålla fokus på uppgiften. Många 

av deltagarna uppger att de självmedicinerade med alkohol, tobak och illegala droger 

för att dämpa upplevda symtom.  

De elva inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie genomfördes med sex olika 

datainsamlingsmetoder. Sex artiklar genomfördes med semistrukturerade intervjuer, en 

artikel var narrativ, en artikel använde mixad metod där enkäter och telefonintervjuer 

användes, en artikel samlade in data via personliga bloggar, en artikel genomförde 

intervjuerna i deltagarnas hem och en artikel använde sig av gruppintervjuer. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Impulsivitet 

I resultatet framkommer det att flera personer med symtomet impulsivitet upplever att 

detta har en negativ påverkan på familjelivet samt att vänner och arbetskamrater stöts 

bort. Impulsiviteten bidrar vid flera tillfällen till minskad inkomst vilket leder till 

svårigheter att betala räkningar. Impulsiviteten uppges ha bidragit till svårigheter med  

prioriteringar, även detta har resulterat i ekonomiska svårigheter (Brod, Schmitt, 

Goodwin, Hodgins & Niebler 2011; Kronenberg, Slager-Visscher, Gossens, van den 

Brink & van Achterberg 2014). Detta styrks i en studie av Waite, Vlam Irrera-

Newcomb och Babcock (2012) där det framkommer att personer som upplever 

symtomet impulsivitet har en bristande ekonomi vilket kan leda till betydande 

svårigheter med att betala räkningar och en oförmåga till ekonomiskt sparande. De 

ekonomiska svårigheterna uppkommer oftast som en följd av ogenomtänkta 

impulsinköp, detta blir till slut en börda för personen och dennes familj. 

Samstämmighet kan ses mellan två studier där artikelförfattarna påvisar att 

impulsiviteten ofta är en bidragande orsak till att konflikter med andra personer uppstår. 

Konflikterna resulterade vid flertal tillfällen att byten av arbetsplats samt partners 

gjordes (Dunne & Moore 2011; Fleischman & Fleischman 2012). 

Även i en studie utförd av Fleischman och Miller (2013) påvisas det att drygt hälften av 

deltagarna uppgav att det fanns betydande svårigheter att behålla sina arbeten och 

upprätthålla sin partnerrelation. Enligt livsvärldsperspektivet är människor beroende av 

ett samspel med andra människor och det är oftast de som står allra närmast som är de 

allra viktigaste personerna. När det uppstår ansträngda situationer i de närmsta 

relationerna kan det uppstå svårigheter att uppnå en känsla av hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten 2010). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att om 

sjuksköterskan har modet att fråga individen om hur det är och lyssnar till 

livsberättelsen så ökar detta möjligheten för sjuksköterskan att stödja individen till att 

hitta jämnvikt i livet. 

Strategi 

I resultatet framkommer det att strukturerade arbetsuppgifter och tydliga regler på 

arbetsplatsen är en bra strategi för att bibehålla fokuseringen på uppgifterna (Ek & 
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Isaksson 2013). Vidare beskriver Ek och Isaksson (2013) att studiens deltagare menar 

att om mål sätts upp, som till exempel att boendet ska städas och sopor bäras ut, 

medförde detta en känsla av tillfredsställelse. Detta bidrar till att deltagarna inte behöver 

känna någon skam för sitt hem om de får besök. Deltagarna uppger även att 

sjukvårdspersonalen är ett bra stöd i hjälpen att hitta olika strategier samt strukturera 

vardagen (Ek & Isaksson 2013). Livsvärldsperspektivet belyser att det är av stor vikt att 

vårdpersonalen ser till individens livsvärld och dennes levda erfarenheter (Dahlberg & 

Segesten 2010). Ek och Isaksson (2013) påvisar även att vänner och bekanta är till god 

hjälp med att stödja och påminna individerna att utföra och fullfölja olika vardagliga 

hushållssysslor. Ytterligare en hjälp med att organisera dagens sysslor är att använda en 

checklista där deltagarna uppger att de kan kryssa för varje utförd syssla (Ek & Isaksson 

2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att de närstående kan vara en 

hjälp i sjukvården då de kan ge en större inblick i den hjälpsökandes vardag, detta ökar 

sjuksköterskans förståelse för diagnosen ADHD. Livsväldsperspektivet belyser 

människors beroende av att interagera med andra individer. Det är främst de närstående 

som är av betydande vikt då dessa utgör en trygg grund för den individ som är i behov 

av stöd (Dahlberg & Segesten 2010). 

Individer med ADHD beskriver att kortare pauser under arbetet underlättar då detta 

bidrar till ett klarare tankesätt samt att det är en bra strategi för att behålla fokus på 

arbetsuppgifterna. Även beskrivs det i studien att deltagarna använder sig av gruppterapi 

för att utveckla en känsla av självacceptans och medvetenhet om sin diagnos (Henry & 

Hill Jones 2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att gruppterapi kan 

stärka individen då dess livsvärld delas med andra, detta kan bidra till en ökad känsla av 

sammanhang och hitta en mening i tillvaron. Enligt livsvärldsperspektivet bör all 

vårdpersonal fokusera på den enskilde patientens livsvärld då dessa har en stor 

betydelse för hur den enskilda patienten upplever sig själv och sitt förhållande till 

omvärlden (Dahlberg & Segesten 2010). Även Kiessling och Kjellgren (2004) belyser 

vikten av att patienterna får möjlighet att samtala med andra människor och dela med 

sig av sin livssituation, detta har stor betydelse för känslan av delaktighet. 

Yngre män beskriver att de utövar olika bollsporter för att få utlopp för sin energi samt 

att de menar att utövandet fungerar som en ventil och resulterar i att de lättare kunde 

bibehålla fokus på dagliga uppgifter. Männen i studien uppger att en stöttande tränare 

ofta är anledningen till att de fortsätter med den valda idrotten. Även lagkamraterna 
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bidrar till en positiv upplevelse då individerna får en känsla av grupptillhörighet (Lee, 

Causgrove Dunn & Holt 2014). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

även sjuksköterskan, i likhet med tränaren, kan ha en stöttande roll som kan skapa 

trygghet för individen i dennes vardagssituation. Livsvärldsperspektivet menar att 

känslan av trygghet kan uppnås när förtroendefulla relationer till andra människor 

uppstår (Dahlberg & Segesten 2010). 

Självmedicinering 

I resultatet framkommer samstämmighet mellan tre studier där artikelförfattarna 

beskriver att individer som upplever symtomet impulsivitet använder alkohol, tobak och 

illegala droger som självmedicinering då detta upplevs dämpa hyperaktiviteten. 

Självmedicineringen har använts som symtomlindring då hyperaktiviteten har upplevts 

påverka familje- och arbetslivet negativt (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler 

2011; Dunne & Moore 2011; Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink & 

van Achterberg 2014). Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink och van 

Achterberg (2014) påvisar i sin studie att självmedicinering med alkohol och illegala 

droger har vid flertalet tillfällen utvecklats till ett drogberoende hos dessa individer. 

Liebrentz et al. (2014) beskriver att nikotin använts av individer med ADHD då de  

upplever att nikotinet bidrar till en avslappnad känsla, lättare att bibehålla fokus och att 

skapa en social samvaro samt få en känsla av grupptillhörighet. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie gör tolkningen att personer med ADHD självmedicinerar 

för att minska de negativa konsekvenser impulsiviteten orsakar i relationen till 

familjemedlemmar och arbetskamrater. Det är därför av största vikt att sjuksköterskor 

samt övrig vårdpersonal får en ökad kunskap rörande ADHD, detta för att en bättre 

omvårdnad kan ges samt att en god hälsa främjas. Människan beskrivs ha ett behov av 

att uppleva ett sammanhang och känna en mening med livet för att kunna erfara hälsa. 

Att existera tillsammans med andra individer i en gemensam värld bidrar till att erfara 

en mening och innebörd med det vi upplever (Dahlberg & Segesten 2010). 
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4.3 Granskning av inkluderade artiklars datainsamlingsmetod 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att granska inkluderade artiklars 

datainsamlingsmetod. Sex stycken av de inkluderade artiklarna använder sig av 

semistrukturerade intervjuer (Ek & Isaksson 2013; Henry & Hill Jones 2011; 

Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, van den Brink & van Achterberg 2014; Lee, 

Causgrove Dunn & Holt 2014; Liebrenz et al. 2014; Waite & Tran 2010). Polit och 

Beck (2012) beskriver att semistrukturerade intervjuer består av både öppna och slutna 

frågor, detta kan ses som både en styrka och en svaghet. Öppna frågor ger respondenten 

en större möjlighet att ge beskrivande svar samt att ett större utrymme att besvara ställda 

frågor ges, men blir svårare att analysera för intervjuaren. Slutna frågor ger intervjuaren 

mer effektiva svar, detta kan ses som en styrka om respondenten har verbala svårigheter 

(Polit & Beck 2012).  

En av artiklarna använder sig av både enkät och telefonintervju (Brod, Schmitt, 

Goodwin, Hodgkins & Niebler 2011). Enligt Polit och Beck (2012) kan 

telefonintervjuer med fördel användas om intervjun är kort och inte för personlig. En 

nackdel med telefonintervjuer kan vara om denna utförs då respondenten har nedsatt 

hörsel eller språksvårigheter. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

telefonintervjun som genomförs i studien av Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och 

Niebler (2011) kan ses som en svaghet då intervjun tog så lång tid som 60-90 minuter, 

vilket kan bidra till att respondenten tappar fokus. Polit och Beck (2012) beskriver att 

enkäter oftast består av slutna frågor där respondenten kan ge korta svar, detta 

underlättar analyseringen och sammanställandet av materialet.  

Vaga öppna frågor används i artikeln av Hansson Halleröd, Anckarsäter, Råstam och 

Hansson Scherman (2015). Vaga öppna frågor innebär att intervjun utförs som ett 

samtal där intervjuaren inte har några förutbestämda frågor. Respondenten ges 

möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser (Polit & Beck 2012).  

Dunne och Moore (2011) använder sig av narrativ analys vilket innebär att 

respondenten berättar om sitt liv med egna ord. När insamlad data tolkas lyssnar 

intervjuaren av respondentens röstläge varvid stress, tveksamheter och känslor kan 

avlyssnas. Intervjuaren lyssnar på inspelningen vid flera tillfällen och upptäcker likheter 

och återupprepningar, detta sammanställs i olika kategorier (Polit & Beck 2012). 

Styrkan i denna metod kan vara att respondenten får tala fritt samt att mängden 
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information och innehåll inte kan styras av intervjuaren. Svagheten med denna metod 

kan vara att intervjuaren medvetet plockar ut och belyser valda delar som 

överensstämmer med studiens syfte. 

Schrevel, Dedding, van Aken och Broerse (2014) använder sig av gruppintervjuer med 

öppna frågor där deltagarna fick tala fritt om sina erfarenheter rörande diagnosen. 

Intervjuerna genomfördes vid flera tillfällen där olika ämnen belystes vid varje tillfälle. 

Svagheten med en gruppintervju kan vara att deltagare inte kommer till tals eller vågar 

delge sina erfarenheter. Ytterligare en svaghet kan vara att någon deltagare tar över 

intervjun. En styrka i denna typ av studie kan vara att deltagarna känner en trygghet då 

det kan finnas fler med liknande synpunkter. 

Fleischmann och Fleischmann (2012) studerar 71 stycken personliga livsberättelser från 

bloggar på internet. Studieförfattarna använde sig av två olika typer av källor varvid den 

ena källan bestod av personliga webbsidor, den andra källan var webbsidor ägnade åt 

ADHD. Artikelförfattarna samlade in livsberättelser från förstahandskällor och 

sammanställde dessa i sin studie. En styrka med denna metod kan vara att känsliga 

upplysningar kommer fram då bloggförfattarna oftast är anonyma och vågar därför 

delge informationen. En svaghet med denna metod kan vara att bloggförfattarnas 

bakgrunder är okända och bloggarnas sanningshalt kan ifrågasättas. 

En styrka i föreliggande litteraturstudie är att de inkluderade artiklarna kommer från 

olika delar av världen, detta anses av författarna till föreliggande litteraturstudie öka 

trovärdigheten av framkommit resultat. I fyra av de totalt elva inkluderade artiklarna 

framkommer det inte om deltagarna är män eller kvinnor. I två av de inkluderade 

artiklarna är deltagarna enbart kvinnor. I de återstående fem artiklarna är 

könsfördelningen relativt jämn, något fler av deltagarna är män. Att könsfördelningen 

bland deltagarna i de inkluderade artiklarna är relativt jämn anses vara en styrka då både 

kvinnors och mäns upplevelser och erfarenheter belyses. Ytterligare en styrka i 

föreliggande litteraturstudie är att samstämmighet framkom mellan flera artiklar. 

4.4 Metoddiskussion 

I föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design använts då författarna ansåg 

denna design som användbar till att svara på studiens syfte och frågeställning. Polit och 

Beck (2012) menar att en litteraturstudie är användbar då kunskapsluckor inom valt 
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ämnesområde önskas identifieras. De databaser som valdes för att finna relevanta 

artiklar till föreliggande studies resultat var PsycINFO, Cinahl, PubMed samt Scopus.  

Enligt Polit och Beck (2012) ansågs valda databaser vara relevanta och användbara för 

sjuksköterskans omvårdnadsområde. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

att valda databaser är en styrka i studien då dessa innehåller artiklar med relevans mot 

ämnesområde omvårdnadsvetenskap. Sökorden i valda databaser var ADHD, adult, 

adults, experience, daily living, work och coping. Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) beskriver att om sökorden kombinerades på olika vis med den booleska 

sökoperatorn AND resulterar detta i så relevanta artiklar som möjligt och sökningen 

riktas mot ett avgränsat område. Sökningen begränsades även med peer reviewed, full 

text samt årtalsbegränsningen 2010-2016 där årtalsbegränsningen anses vara en styrka 

då endast aktuell forskning inom området framkommer. Sökningen gav 297 antal träffar 

och samtliga titlar lästes, abstracten lästes då titeln ansågs svara på syftet. 278 artiklar 

var ej relevanta utifrån syftet, de 19 artiklar som återstod lästes i sin helhet varav fyra 

artiklar var av kvantitativ ansats och exkluderades, ytterliga fyra artiklar exkluderades 

då det framkom att det var artikelförfattarnas egna tolkningar av insamlad data. 

Återstående elva artiklar inkluderades i föreliggande studie då tio av dessa var av ren 

kvalitativ ansats och en artikel var av mixad ansats. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser valet att inkludera en artikel med mixad ansats kan ses som en 

styrka då Polit och Beck (2012) menar att detta ger en djupare inblick i insamlad data. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att i majoritet använda sig av 

kvalitativa artiklar då dessa ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställning. En svaghet som kan ses i föreliggande litteraturstudie är det begränsande 

antalet artiklar som inkluderades. För att utöka mängden artiklar att granska hade 

författarna kunnat utöka antalet sökord samt utökat åldersbegränsningarna vid 

sökningarna i valda databaser. Denna möjlighet valdes bort då författarna ansåg att det 

var till fördel att hinna granska redan insamlat material mer djupgående, detta för att 

undvika att viktig information förbisågs. De inklusionskriterier som författarna använde 

i föreliggande litteraturstudie var peer rewieved, artiklarna var skrivna på engelska eller 

modersmål samt att forskningen var publicerad de senaste tio åren, detta i enlighet med 

Polit och Becks (2012) rekommendationer. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

valde att begränsa årtalen mellan 2010- 2016 för att få så aktuell forskning som möjligt. 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle finnas fritt tillgängliga samt vara 
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kostnadsfria via Högskolan i Gävle biblioteks databaser, detta är något som kan ses som 

en svaghet då tillgången av artiklar begränsas avsevärt. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie valde att exkludera artiklar där urvalsgruppen var individer under 18 år 

samt artiklar som innehöll utomstående personers perspektiv. Dessa exklusionskriterier 

anses som en styrka då föreliggande studies syfte var att beskriva vuxna personers egna 

upplevelser och erfarenheter. Dataanalysen genomfördes av båda författarna som 

plockade ut och färgmarkerade gemensamma teman, detta är att rekommendera enligt 

Polit och Beck (2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att studiens 

resultat styrks då de inkluderade artiklarna i studien är peer reviewed vilket enligt Polit 

och Beck (2012) innebär att artiklarna är granskade av forskare inom området. 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Om sjuksköterskan får en ökad kunskap om hur det är att leva med diagnosen ADHD 

kan sjuksköterskan bidra till att patienten kan uppleva en känsla av hälsa samt hitta en 

jämnvikt i sin livssituation. Många gånger kan det vara sjuksköterskan inom 

primärvården som har den första kontakten med vuxna individer med ADHD-symtom. 

Det är då av stor vikt att sjuksköterskan etablerar en god kontakt med individen samt att 

fortsatt kontakt etableras och att någon form av extra stöd, som exempelvis en 

stödgrupp, sätts in då detta kan underlätta individens vardag. Det extra stöd som ges till 

individen kan ge ökade kunskaper som underlättar anpassningen till samhället och den 

sociala samvaron. Resultatet som framkom i denna studie kan vara av stor vikt i 

sjuksköterskan arbete då resultatet ger en ökad kunskap om hur ADHD yttrar sig hos 

vuxna individer. Ökad kunskap inom området bidrar till att sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal lättare kan uppmärksamma symtom som kan tyda på ADHD. 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att mer forskning inom området vuxna 

med ADHD behövs då det framkommit att stora kunskapsluckor finns inom området. 

Förslag till fortsatt forskning är att följa upp individer som diagnostiserats med ADHD 

under barndomen. Detta skulle kunna genomföras med semistrukturerade intervjuer och 

enkäter där även närstående skulle vara delaktiga, detta skulle ge en både subjektiv och 

objektiv syn på diagnosen. Detta skulle ge en ökad kunskap och förståelse om 

diagnosen både inom sjukvården och ute i samhället. Ökad acceptans inom sjukvården 
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och i samhället skulle underlätta för individernas anpassning i såväl arbete samt 

utbildning och minska deras känsla av utanförskap. 

4.7 Slutsats  

Resultatet påvisade att individer med ADHD genomgående upplevde liknande symtom 

som hyperaktivitet, impulsivitet samt bristande fokus. Dessa symtom upplevdes som 

negativa då dessa påverkade det dagliga livet med svårigheter att få fungerande 

relationer i arbets- och familjelivet. Ökad kunskap inom området är av stor betydelse då 

sjuksköterskan kan bidra till att patienten kan hitta en jämnvikt i sin livssituation samt 

uppleva en känsla av hälsa. Därför är det av stor vikt att bedriva fortsatt forskning 

rörande ADHD hos vuxna då det har visat sig finnas betydande kunskapsluckor. 
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Brodd, Schmitt, 

Goodwin, 

Hodgkins & 

Niebler 

2011 

USA 

ADHD burden of 

illness in older 

adults: a life 

course perspective 

Mixad ansats 24 personer 

engelskspråkiga, 

över 60 år med 

diagnosen ADHD 

Enkäter och 

telefonintervju 
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innebär att forskarens 

iakttagelser är 

grunden till 

forskningen 

Dunne & Moore 
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From boy to man: 

a personal story of 
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Tematisk analysmetod 
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USA och Schweiz 
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ty disorder and 
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qualitative study 

of patient 

perceptions 

Kvalitativ ansats 12 deltagare med 

ADHD och 
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strukturerade 

intervjuer, med 6 

huvudfrågor och 5 
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Dedding, van 

Aken & Broerse 
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become someone 

else?” A 

qualitative 

exploratory study 

into the 

experiences and 

needs of adults 

with ADHD 

Kvalitativ ansats 52 deltagare över 

21 års ålder med 

diagnosens 

ADHD. 

Gruppintervjuer 

med totalt 8 

grupper 

genomfördes med 

olika teman där 

deltagarna fick 

tala fritt om deras 

erfarenheter av 

diagnosen. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

Innehållsanalys med 

hjälp av ATLAS.ti 

Waite & Tran 

2010 

USA 

ADHD Among a 

Cohort of Ethnic 

Minority Women 

Kvalitativ ansats 16 kvinnor över 

18 år, av etnisk 

minoritet med 

diagnosen ADHD 

2 djupa semi-

strukturerade 

intervjuer 

spelades in med 

deltagarna och 

transkriberades 

Innehållsanalys med 

hjälp av 

ATLAS.ti och 

tematisk analysmetod 



 

 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & 

Niebler. 

Att utforska diagnosens påverkan på 

livskvalitén hos vuxna med ADHD 

Deltagarna i studien upplevde att 

familjelivet påverkats negativt av 

diagnosen då deras impulsivitet 

bidragit till ekonomiskt lidande samt 

att symtomen stött bort vänner, familj 

och arbetskamrater. Innan 

diagnostisering användes ofta alkohol 

och droger för självmedicinering. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att 

diagnosen bidrog till ökad kreativitet. 

Flertalet av deltagarna menade att 

medicineringen hjälpte dem att 

fokusera och organisera sin 

livssituation. 

Dunne & Moore Att presentera livet hos en person med 

ADHD från dennes perspektiv 

Hanterade livssituationen med hjälp 

av droger och alkohol detta ledde till 

att deltagaren blev av med flera 

arbeten samt bostad.  

Ek & Isaksson Att förstå erfarenheter och 

engagemang samt beskriva hur vuxna 

med ADHD utför vardagliga 

aktiviteter. 

Deltagarna i studien uttryckte att 

arbetsplatsen gav dem struktur genom 

de olika arbetsuppgifterna, klara 

regler, struktur och begränsningar, 

detta bidrog till att deltagarna lättare 

kunde bibehålla fokus och fullfölja 

arbetsuppgifterna. Deltagarna uppgav 

att arbetet var viktigt, men det var 

även viktigt att arbetsplatsen 

anpassade sig efter deltagarna med 

t.ex. förkortad arbetstid. 

Fleischmann & Fleischmann Undersöka hur vuxna med ADHD ser 

på sitt liv. 

Majoriteten uppgav att impulsiviteten 

och oförmågan att hantera tristess 

bidrog till frekvent byte av arbeten 

och partners.  

Hansson Halleröd, Anckarsäter, 

Råstam & Hansson Scherman 

Att med en kvalitativ ansats utforska 

och beskriva olika sätt vuxna personer 

hanterar och upplever att 

diagnostiseras med  ADHD. 

Efter diagnosen fick deltagarna en 

förståelse för varför täta arbetsbyten 

gjorts. De upplevde sig mer kreativ 

och produktiv än andra personer. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att 

de hade lättare att be om hjälp efter 

diagnosen.  

Henry & Hill Jones Hur uttrycker sig ADHD hos äldre 

kvinnor. 

För att kunna behålla fokus på 

arbetsuppgifter gjordes korta pauser 

tills hjärnan klarnade. Deltagarna 

beskrev hur de hittat karriärer som 

passat deras personlighet. Deltagarna 

uppgav att de bytt arbetsplats vid ett 

flertal tillfällen. Majoriteten har haft 

flera äktenskap.  

Kronenberg, Slager-Visscher, 

Goossens, van den Brink & van 

Achterberg 

Vad har missbruk för konsekvens hos 

vuxna patienter med 

missbruksproblematik samt diagnosen 

ADHD eller autism. 

Struktur hjälpte deltagarna att fungera 

bättre i arbets- och familjeliv. Uppgav 

att droger användes för att dämpa 

hyperaktiviteten och behålla fokus för 

att fungera i arbets- och familjelivet. 

Impulsiviteten som var ett symtom på 

diagnosen bidrog till ekonomiska 



 

 

 

problem.  

Lee, Causgrove & Holt Att studera sportens inverkan på unga 

med ADHD. 

Yngre män uppgav att olika 

bollsporter användes som en ventil för 

att bli av med energi, detta bidrog till 

att deltagarna upplevde att de kunde 

fokusera  bättre utanför planen. 

Aktiviteten bidrog till att deltagarna 

lärde sig att samarbeta med andra 

personer. Detta underlättade 

arbetslivet.  

Liebrenz, Frei, Fisher, Gamma, 

Buadze & Eich 

 

Att fylla kunskapsluckor i tidigare 

studier. 

Upplevde att tobak hjälper dem att 

slappna av och bibehålla fokus samt få 

ett fungerande familjeliv. 

Schrevel, Dedding, van Aken & 

Broerse 

Att fylla kunskapsluckor i tidigare 

studier. 

Upplevde att de hade höga 

förväntningar på sig själv vilket ledde 

till orealistiska mål som ofta ledde till 

misslyckanden. Upplevde att 

tankegångarna var snabbare än hos 

andra människor vid 

problemlösningar på arbetsplatsen. 

Positiva upplevelser i arbetslivet var 

att de upplevde sig som mer kreativ, 

hade snabbare tankegångar och tänkte 

utanför ramarna. Bytte arbetsplats 

ofta. 

Waite & Tran Att ge etniska minoriteter med ADHD 

en röst. 

Studerande vuxna kvinnor upplevde 

en inre känsla av kaos och svårt att 

bibehålla fokus på uppgifter samt 

svårt att få vänner. Uppgav att det är 

viktigt att lära sig olika strategier för 

att hantera diagnosen i olika 

situationer på skolan, i arbets-och 

familjelivet. En strategi för att 

undvika att visa omgivningen den inre 

kaos och stress som diagnosen medför 

var att uppvisa en stabil yttre fasad.  

  

  


