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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det har skett en kraftig ökning av användandet av centralstimulerande 

läkemedel som medicinering vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, 

uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning). Funktionsnedsättningen kan ge symtom 

som uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet samt avsaknad av 

impulskontroll. Dessa symtom kan bidra till betydande svårigheter i vardagen. Syfte: 

Syftet var att beskriva hur vuxna med ADHD upplever sitt dagliga liv. Metod: En 

beskrivande litteraturstudie baserat på nio vetenskapliga artiklar. Huvudresultat: Alla 

deltagare beskrev upplevda symtom som hyperaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet, 

glömska och känslan av att vara oorganiserad. Symtomen påverkade deltagaren negativt 

inom flera områden i deras liv, som till exempel svårigheten av att påbörja och slutföra 

något men även att upprätthålla en relation. Flertalet av deltagare valde att medicinera 

för att få hjälp med symtomen men behövde också använda sig av strategier som hjälp i 

vardagen. Några deltagare beskrev ett behov av att självmedicinera med alkohol och 

narkotika. Slutsats: För en person med ADHD är upplevelsen av sin 

funktionsnedsättning individuellt och behöver bemötas utifrån detta, det vill säga 

bemöta personen på den nivå där denne befinner sig. Ett individanpassat bemötande för 

att öka delaktigheten. När samhället och framför allt sjukvården inte lever upp till detta 

påverkas personen negativt. Samhället behöver mer kunskap och information, för att 

alla personer oavsett om man har ADHD eller inte, är det viktigt att känna sig delaktig i 

samhället. Detta skulle leda till mindre lidande och en större förståelse för hur personer 

med ADHD fungerar och en god omvårdnad samt de skulle känna sig mera delaktiga i 

sin vård.  
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Abstract: 

 

Background: There has been a significant increase in the use of stimulants medication 

in used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The impairment could 

cause symptoms such as attention deficit, overactivity, impulsivity and lack of impulse 

control. These symptoms could contribute to significant difficulties in everyday life. 

Aim: The purpose was to describe how adults with ADHD experience their daily lives. 

Method: A descriptive literature study based on nine scientific articles. Main results: 

All participants described perceived symptoms as hyperactivity, impulsivity, 

inattention, oblivion, and the feeling of being disorganized. The symptoms affected the 

participant negatively in several areas of their life, such as the difficulty of starting and 

completing something but also maintaining a relationship. Most of the participants 

chose to medicate to get help with the symptoms but also needed to use strategies to 

help in everyday life. Some participants also described a need to self-medicate with 

alcohol and drugs. Conclusion: For people with ADHD, the experience of their 

disability is individual and needs to be addressed properly, that is, to meet them at their 

own level. When the healthcare system does not live up to this, the person is negatively 

affected. Society needs more knowledge and information so that all people, whether you 

have ADHD or not, can feel involved in the community. A higher knowledge would 

lead to less suffering, a greater understanding of how people with ADHD acts, 

improved nursing care and feeling of better involvement in their own care. 
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Introduktion  
 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har det under 2000-talet skett en kraftig ökning av 

personer som använder centralstimulerande läkemedel för behandling av Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning).  

Uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet samt avsaknad av 

impulskontroll är symtom som kännetecknar ADHD. Uppmärksamhetssvårighet är, som 

ordet beskriver, svårighet att vara uppmärksamma under en längre tid (Socialstyrelsen 

2014). Överaktivitet kan visa sig på olika sätt beroende på vilken ålder personen har. De 

kan vara svårt att sitta still och personen befinner sig ofta i rörelse eller i alla fall någon 

kroppsdel så som händer eller fötter. Personen kan också ha svårt med att till exempel 

anpassa hur aktiviteten ska vara i olika situationer (Socialstyrelsen 2014). Med 

impulsivitet menas svårigheter att styra samt bromsa sina impulser, det kan vara att 

svara på något utan att tänka innan eller inte kunna kontrollera sina känslor och få 

vredesutbrott (Socialstyrelsen 2014). Symtomen kan vara olika från person till person 

samt ändras över tid (Socialstyrelsen 2019). Det är även av stor vikt att detta inte har 

något med intelligensnivån att göra (Garcia de Vinuesa Fernadez 2017). 

 

Thome och Jacobs (2003) beskriver att inom psykiatrin är ADHD en omdiskuterad 

diagnos, detta på grund av att psykologer inte är överens om utvecklingen och 

uppkomsten av funktionsnedsättningen. Enligt Socialstyrelsens (2019) rapport finns det 

enbart ett fåtal studier som fokuserar på vuxna med ADHD. Idag beräknas det vara  

ca 3 % vuxna populationen som har ADHD. Andelen vuxna med diagnosen är färre än 

hos barn, vilket kan bero på att de lärt sig att hantera sina svårigheter genom 

copingstrategier och därav inte uppfyller diagnoskriterierna. Diagnosen kan finnas kvar 

livet ut (Socialstyrelsen 2019). I denna litteraturstudie kommer fokus att vara på vuxna 

och definitionen av vuxna i Sverige är en person som är över 18 år (Socialstyrelsen 

2014). 

 

Bakgrund 
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
 

Redan 1798 beskriver skotska författaren Alexander Crinchton ett tillstånd liknande 

ADHD i en studie. Han använde dock namnet mental restlessness för att beskriva 

tillståndet. Crinchton skildrade barn med svårigheter att hålla sin uppmärksamhet under 
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längre stunder (Garcia de Vinuesa Fernadez 2017). Heinrich Hoffman var en tysk 

psykiatriker som blev uppmärksammad för sin bok, Der Struwwelpeter, på svenska 

Drummelpelle och senare blev Pelle Snusk. I boken finns ett kapitel om ”Die 

Geschichte vom Zappel Philipp”, på svenska "Den ostyrige Filip", som kan beskriva ett 

barn med symtom liknande ADHD som inte kan sitta still vid matbordet (Garcia de 

Vinuesa Fernadez 2017). George F. Still var en brittisk läkare som anses vara en pionjär 

inom området med sin artikel publicerad 1902 i Journal Lancet. I artikeln beskrivs 

symtom av ADHD, genom att beskriva 43 barn, där alla barnen hade olika svårigheter, 

som till exempel att kontinuerligt hålla koncentrationen och sitta still (Garcia de 

Vinuesa Fernadez 2017). 

 

Samsjuklighet och diagnos  
 

I Socialstyrelsens (2014) rapport får flera diagnosen ADHD, ökningen kan bero på 

bättre kunskap inom sjukvård och att den allmänna kunskapen har blivit bättre. Det som 

också kan ha påverkat ökningen är att vuxna även kan få diagnosen idag och inte bara 

barn som man tidigare trott (Socialstyrelsen 2014). Enligt Socialstyrelsens (2019) 

rapport kunde personer med ADHD ofta få fel diagnos när de träffade en läkare i 

primärvården. Exempel på detta kunde vara depression, ångest, sömnsvårigheter och 

stress. I Davids, von Bünau, Specka, Fischer, Scherbaum och Gastpar (2004) och 

Ahnemark, Schiena, Fredman, Medin, Söderling och Ginsberg (2018) studier menar 

man att feldiagnoseringen visar på en samsjuklighet med kopplat till ADHD. 

Socialstyrelsen (2019) beskrev även att detta kunde leda till en tidig debut av olika 

former av missbruk.  

 

Vid misstanke om ADHD är det av vikt att göra en utredning så fort som möjligt. 

Utredningen görs av en psykolog och läkare med adekvat kompetens samt med stöd av 

eventuella närstående. Det kan även behöva kompletteras med logoped, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och specialpedagog (Socialstyrelsen 2014). Diagnostic and statistical 

manual of Mental Disorders (DSM) är en manual som beskriver sjukdomstillstånd eller 

funktionstillstånd och ansvarig utgivare för manualen är American Psychiatric 

Association (APA) (Socialstyrelsen 2014). DSM har getts ut i flera versioner och den 

senaste heter DSM-5 och den har använts i Sverige sedan 2013 (Socialstyrelsen 2019). I 

DSM-5 finns nio olika kriterier eller symtom beskrivna för ADHD under två kategorier, 

impulsivitet, överaktivitet samt ouppmärksamhet. För att få diagnosen behövs fem av 
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dessa kriterier vara uppfyllda om man är 17 år eller äldre. Symtomen ska ha funnits där 

innan 12 års ålder, visar sig i minst två olika miljöer, till exempel i hemmet och arbetet, 

pågått i minst sex månader samt påverka eller försämra det sociala livet (Socialstyrelsen 

2014). 

 

Orsaker till ADHD 
 

Under många år har forskare diskuterat om vad som gör att personer får ADHD. Flera 

studier tyder på att ärftlighet är en betydande faktorn, med tillägg av olika risker som 

kan uppkomma under fosterlivet eller vid födsel. Beroende och missbruk kan också vara 

en bidragande orsak (Socialstyrelsen 2019). Dock är det inget som är fastställt, då 

forskarna inte är överens (Silk, Genc, Anderson, Efron, Hazell, Nicholson, Kean, 

Malpas, & Sciberras 2016 och Socialstyrelsen 2019). 

 

Behandling 
 

Redan 1937 visade forskningen att centralstimulerande läkemedel hade en påverkan på 

människors beteende. Effekten av centralstimulantia visade på bättre uppmärksamhet 

och på detta sätt förbättrade prestationen i skolan. De flesta som har diagnosen ADHD 

väljer att medicinera för att minska symtomen som till exempelvis rastlöshet eller 

vredesutbrott (Socialstyrelsen 2012). 

 

Teoretisk referensram 
 

Enligt Harris Kalfoss (2011) var det Richard Lazarus som myntade termen coping, en 

psykologisk term på 1980-talet. Brattberg (2008) beskriver att sjukdomar kan i de flesta 

fall botas dock går en persons lidande ej att bota. Lidandet finns med oss hela tiden och 

till slut lär man sig att leva med det. Människor som till exempel mår dåligt kan känna 

att det lever i ett kaos på insidan och kan därför behöva struktur i livet för att kunna 

fungera. Det vill säga de behöver lära sig att hantera känslorna som de har inom sig för 

att kunna finna en mening och ett sammanhang för att skapa sig ett liv. Detta innebär att 

människan gör avsiktliga val som kan vara avgörande i deras liv (Brattberg 2008). 

Coping skildrar hur människor kan hantera olika situationer som är känslomässiga eller 

stressfyllda (Harris Kalfoss 2011). Genom att förändra och anpassa omgivningen eller 

påverka det som enligt Brattberg (2008) kallar för yttre stress. Inre stress är hur 

personen själv reagerar och tolkar det som hänt. Genom att använda sig av 

copingstrategier kan personer ta sig igenom kriser, livsförändrande situationer eller 
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stress (Harris Kalfoss 2011). Brattberg (2008) beskriver copingförmåga som avgörandet 

för hur person upplever och hanterar en situation oavsett vad som personen behöver 

hantera. För varje gång som personen klarar en copingprocess ökar självförtroendet, 

leder till en bättre förutsättning att hon klarar eller löser kriser som kan ske i framtiden.  

 

Enligt Lennéer Axelson (2010) används copingstrategier av de flesta människor på olika 

sätt. För en person med ADHD kan det innebära att man använder strategierna flera 

gånger om dagen, kanske för att undvika en konflikt eller orka med en dag på arbetet.  

Det finns tre olika typer av coping. En problemlösningsfokuserad coping, en 

känslofokuserad samt undvikandestrategier (Harris Kalfoss 2011; Brattberg 2008). 

I Problemfokuserad coping är det yttre problemen som står i fokus. Genom att använda 

olika strategier, planera, fatta beslut och samla information kan personer hantera de yttre 

problem samt lösa konflikter (Brattberg 2008). Känslofokuserad coping fokuserar på de 

inre problemen, det vill säga personens egna känslor. Brattberg (2018) menar att 

personen måste omvärdera samt lära sig att acceptera situationen. Känslofokuserad 

coping är särskilt användbart speciellt när man lever med till exempel en 

funktionsnedsättning. Undvikandestrategier ses som en kortsiktig lösning och används 

oftast i situationer som personen inte kan kontrollera.  

 

Begreppet omvårdnad och sjuksköterskans roll 
 

Ternestedt och Norberg (2014) beskriver förtroende samt tillit till sjukvårdspersonal för 

personer med ADHD kan vara avgörande om personen tillåter sig bli hjälpt. Willman 

(2014) menar att inom begreppet omvårdnad är det viktigt att se hela personen, både 

kroppsligt och själsligt. För sjuksköterskan är omvårdnad hennes yrke (Florin 2014). 

Individuell omvårdnad har diskuterats sedan 1970-talet och där lades grunden till 

begreppet. Genom kunskap om individuell omvårdnad kan sjuksköterskan bättre 

vägleda personer med ADHD. Detta innebär att ge god omvårdnad till personer med 

ADHD samt vara till stor hjälp i deras vardag (Lennéer Axelson 2010). Hjälpen innebär 

att bemöta dem på rätta nivån, hjälp och stödja dem att uppfylla mål samt drömmar om 

livet. Detta bör ske utan krav på prestation samt med uppmuntran om att vara sin egen 

person och genom detta få en ökad livskvalité (Lennéer Axelson 2010).  
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Problemformulering 
 

Vad som orsakar ADHD är inte fastställt och tidigare trodde forskarna att endast barn 

kunde få diagnosen. För rätt diagnos behöver personen träffa ett flertal olika 

professioner som har kunskap om funktionsnedsättningen och kan ställa en diagnos.  

Personer med ADHD kan ha det problematiskt i olika situationer relaterat till 

symtomen. Dessa kan vara uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet, impulsivitet eller 

ilska, vilket kan leda till en försämrad livskvalité.  Sjuksköterskans roll är betydelsefull 

för hjälp och stöttning till ett fungerande liv för personer med ADHD. En 

sammanställning av den senaste forskningen kring upplevelsen att leva med ADHD kan 

vara av betydelse för sjuksköterskor i deras arbete med personer med ADHD. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur vuxna med ADHD upplever sitt dagliga liv.  

 

Frågeställning  
 

Hur upplever vuxna personer med ADHD sitt dagliga liv? 

  

Metod 
 

Design 
 

Designen på examensarbetet är en litteraturstudie med en deskriptiv design, som innebär 

en beskrivande design. Enligt Polit & Beck (2017) är det att de aktuella artiklarna blir 

sammanfattade inom ett aktuellt område.   

 

Sökord och sökstrategier 
 

Polit och Beck (2017) beskriver genom att söka på olika databaser finns det tillgång till 

flera tusen vetenskapliga artiklar. Genom att först bestämma vad för studie författaren 

ska göra, det vill säga vilken grupp av personer som ska undersökas. Viktigt att välja 

rätt ord eller begrepp att söka på, för att hitta rätt artiklar för sitt syfte. Polit och Beck 

(2017) menar att välja rätta databas är viktigt och söka i databaser med artiklar inom rätt 

ämnesområde. Författaren till litteraturstudien har sökt i databaserna Cinahl, PsycINFO 

och MedLine via sökmotor PubMed, detta då dessa är inriktade på omvårdnad och 

medicin. Sökorden som har användts är ADHD, Attention Deficit Disorder with 
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Hyperactivity, experience of ADHD, quality of life, qualitative, och adults samt coping. 

Enligt Polit och Beck (2017) kan booleska söktermerna OR samt AND används för att 

förena eller separera sökorden. AND är för att göra sökningen specifikt till ett ämne 

medan OR breddar sökingen. Orden har använts i olika kombinationer samt variationer 

av fritext och Medical Subject Headings (MeSH) eller MM i Cinahl. I denna 

litteraturstudie har författaren endast hittat artiklar som är användbara när sökorden var i 

fritext kombinerat med AND. Begränsningar som har använts är att artiklar som är max 

tio år gamla, för att artiklarna innehåll inte ska vara för gammal. Se Tabell 1.  

 

Tabell 1: Databassökning: 

 
 

Urvalskriterier 
 

Polit och Beck (2017) menar att använda sig av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier för att välja artiklar till litteraturstudier ger ett tillförlitligt material. I 

denna litteraturstudie har endast empiriskt vetenskapliga artiklar används. Studiens 

inklusionskriterier är män och kvinnor som är över 18 år som har ADHD diagnos och 

 

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Sökord Antal träffar 
(om < 200 läs 
titel/abstract) 

Antal  
Valda 

artiklar 
(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl Begräsning 10 år 

2019-08-28 

Alla ord i fritext: adhd and coping 75 1 

Cinahl Begräsning 10 år 

2019-08-28 

Alla ord i fritext: adhd or attention deficit 
hyperactivity disorder and  experiences of adhd and 

quality of life and adult 

17 1 

Pubmed Begräsning 10 år 

2019-08-28 

Alla ord i fritext: adhd or attention deficit 
hyperactivity disorder and  experiences of adhd and 

quality of life and adult 

8 2 

 

PsycINFO Begränsning 10 år 

2019-08-28 

Alla ord i fritext: adhd or attention deficit 
hyperactivity disorder and experiences of adhd and 

quality of life 

71 1 

 

PsycINFO Begränsning 10 år 

2019-08-28 

 

Alla ord i fritext: adhd or attention deficit 
hyperactivity disorder and experiences of adhd and 

quality of life and adults 

36 1 

 

Medline Begränsning 10 år 

2019-08-28 

 

Alla ord i fritext: adhd or attention deficit 
hyperactivity disorder and   experience and 

qualitative   

67 3 

 

    Totalt:9 
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att artikeln svarade på föreliggande studien syfte. Exklusionskriterier är artiklar som inte 

stämmer överens med inklusionskriterier.  

 

Urvalsprocessen 
 

Från sökningen i databaserna Cinahl, PsycINFO och MedLine via sökmotor PubMed, 

fann författaren totalt 274 vetenskapliga artiklar, se figur 1-Urvalsprocessen. Författaren 

läste alla titlar och abstrakt, för att göra en första bedömning om artikeln svarade på 

studiens syfte. Av totalt 274 artiklar valdes 242 artiklar bort som ej svarade på studiens 

syfte 32 kvar. Sju artiklar valdes bort efter författaren läst abstrakt, 25 återstod. Av 

dessa artiklar var åtta dubbletter, 17 kvarstår. Efter att författaren läst abstrakt 

exkluderades fem artiklar, då dessa inte gick att öppna i full text. Av de 12 artiklar som 

återstod valdes tre bort då dessa inte hade ett resultat som överstämde med föreliggande 

studies syfte. Nio artiklar svarade på studiens syfte och inkluderas i denna 

litteraturstudie. Författaren har utfört en kvalitetsgranskning av artiklarna med stöd från 

kvalitetsgranskningsmall, se bilaga 1. 

 

Dataanalysen 
 

För att lättare kunna sammanställa resultatet med aktuella variabler menar Polit och 

Beck (2017) och Aveyard (2014) att det första steget är att ta varje artikel för sig själv 

för att sedan se skillnader och likheter. De nio artiklarna lästes noggrant ett flertal 

gånger. Till föreliggande litteraturstudie har författaren sammanställt alla artiklar, det 

vill säga tagit fram resultat som svarar till studiens syfte. Författaren valde att färgkoda 

alla artiklar,  

för att se gemensamma kategorier samt skillnader. Detta resulterade i kategorier och 

underkategorier som till exempel negativa effekter i vardagen och medicinering.  

 

Sökningen gav 274 artiklar.

242 artiklar exkluderades 

för de inte svarade på 

studiens syfte.                                   

32 artiklar kvar

7 artiklar exkluderades efter 

granskning av abstrak.         

25 artiklar kvar

3 artiklar exkluderades vid 

granskning av resultatet.     

9 artiklar kvar

5 artiklar exkluderades då 

artiklarna ej kunde öppnas i 

full text.                              

12 artiklar kvar 

8 artiklar var dubbletter.      

17 artiklar kvar

9 artiklar kvar Figur 1. Urvalsprocess
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Etiskt övervägande 
 

I en litteraturstudie menar Polit och Beck (2017) att fabricering eller plagiering inte får 

förekomma. I den föreliggande litteraturstudien har det endast använts vetenskapliga 

artiklar där det gjorts noggranna forskningsetiska överväganden. Med hjälp av 

handledaren har författaren följt etiska regler och varit noggrann samt varit objektiv i 

sitt skrivande, det vill säga har inte fabricerat eller plagierat resultatet i litteraturstudien.  

Författaren har varit noga med referenser och har inget eget tyckande i studien samt 

arbeta enligt regler från högskolan i Gävle. 

 

Resultat 
 

Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar. Sju av artiklarna var kvalitativ ansats 

och två hade en mixad ansats. Resultatet presenteras i löpande text och tabeller se bilaga 

2. Resultatet är indelat i kategorier och underkategorier. Tre kategorier fanns 

gemensamt i alla artiklar: Negativa effekter i vardagen, hantering av vardagen och 

positiva effekter på vardagen.  

Underrubrikerna är; symtom, skolans påverkan, att få en diagnos, yrkeslivet, relationer, 

svårigheter att påbörja och slutföra något, ekonomi, medicinering, självmedicinering, 

hjälpmedel och strategier, att vända motgångarna till sin fördel, redskap för en 

fungerande vardag. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier  
 

 

Syftet är att beskriva hur vuxna med ADHD upplever sitt dagliga liv 
 

 

Tre kategorier:  
 

 

Negativa effekter i vardagen: 

• Symtom 

• Skolans påverkan 

• Att få en diagnos 

• Yrkeslivet 

• Relationer 

• Svårigheter att påbörja och slutföra något 

• Ekonomi 
 

Hantering av vardagen: 

• Medicinering 

• Självmedicinering 
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• Hjälpmedel och strategier 

• Redskap för en fungerande vardag 
 

 

Positiva effekter på vardagen:  

• Att vända motgångarna till sin fördel 
 

 

Negativa effekter i vardagen 
 

Symtom 
 

Gemensamt i alla artiklar var beskrivningen av deltagarnas symtom; hyperaktivitet, 

impulsivitet, ouppmärksamhet, glömska och känslan av att vara oorganiserad (Brod, 

Pohlman, Lasser och Hodgkins 2012a; Brod, Schmitt, Goodwin Hodgkins och 

Niebler 2012b; Cheung,Wong, Ip, Chan, Lin, Wong, och Chan 2015; Druedahl och 

Kälvemark Sporrong 2018; Ek och Isaksson 2013; Fleischmann och Fleischmann 2012; 

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

Matheson, Asherson, Wong, Hodgkins, Setyawan, Sasane och Clifford 2013; Schrevel, 

Dedding, van Aken & Broerse 2016).  

 

I Kronenberg et al. (2014) studie var det även fokus på virvlade tankar o känslor. Alla 

personer beskrev en upplevelse av olika känslor, ilska och ångest som de hade svårt att 

hantera samt svårighet att sortera dem. Matheson et al. (2013) deltagare beskrev också 

att de ofta först blev feldiagnostiserade med depression och ångest istället för ADHD 

som det visades senare. I flera studier beskrev deltagarna upplevelsen om att ofta vara i 

stor risk att gå in i en depression (Brod et al. 2012a; Brod et al. 2012b; Cheung et al. 

2015; Fleischmann och Fleischmann 2012). 

I Schrevel et al. (2016) studie beskrev de flesta av deltagarna att de kände sig 

begränsade i deras förmåga att genomföra vardagliga aktiviteter. Detta på grund av sina 

symtom, vilket gjorde att de fick en känsla att de var från en annan planet. De fick alltid 

försöka passa in var de än var någonstans.  

 

Skolans påverkan  
 

Redan i skolan beskrev deltagarna att svårigheterna började, till exempel att delta i 

lektionerna och lyssna på läraren. Känslan av att de störde på lektionerna, pratade för 

högt eller bad om hjälp ofta och detta medförde att läraren inte kunde fortsätta 

undervisa (Cheung et al. 2015). I Fleischmann och Fleischmann (2012) studie beskrev 
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en deltagare att han alltid visste att det var något fel på honom, men han kunde aldrig 

förstå vad orsaken var. Samma person beskrev också att betygen gick upp och ner, på 

grund av att prestationen av skolarbetet varierade. Deltagaren upplevde att det gick bra 

ibland och andra gånger att han inte kunde göra något alls. Detta bidrog också till att 

han fick höra att han var dålig samt dum och lat. Detta resulterade till olika smeknamn 

som till exempel dumhuvud. De flesta deltagarna i Fleischmann och Fleischmann 

(2012) studie beskrev en upplevelse av att känna sig värdelösa och blev kallade dumma 

och lata. Vilket i Brod et al. (2012a) studie beskrevs leda till exempelvis mobbing och 

depression. I Matheson et al. (2013) studie menade deltagarna att mobbing och 

depression ledde till en svårighet att uppnå en akademisk utbildning samt känsla om att 

underprestera. Denna upplevelse beskrev flera deltagarna fanns kvar i dem och de tro att 

känslan troligen kommer att finnas kvar under hela livet (Matheson et al. 2013).  

  

Att få en diagnos 
 

I Matheson et al. (2013) studie beskrev flera av deltagarna att ADHD har påverkat hela 

deras liv, upplevelsen var speciellt kämpigt i övergången mellan tonåring och in i 

vuxenlivet. Deltagarna menade att de i tonåren saknade verktygen att klara övergången 

mellan tonåren och vuxenlivet. Studien visade på att det var positivt att få en diagnos i 

tidig ålder då kan det bli lättare att anpassa sig till symtomen av ADHD. Deltagarna i 

flera studier beskrev att de först fick fel diagnos som till exempel ångest och depression 

innan de till slut fick sin ADHD diagnos (Brod et al. 2012a; Brod et al. 2012b; Cheung 

et al. 2015; Matheson et al. 2013). Detta ledde till en ineffektiv behandling och en 

upplevelse av att misslyckas att hantera kärnsymptomen på ADHD (Matheson et al. 

2013). Sen diagnostisering blir en psykosocial börda på grund av en kronisk känsla av 

misslyckande och upplevelsen av att inte uppnått drömmar och mål inom många 

livsområden. Detta resulterade i låg självkänsla (Matheson et al. 2013). Deltagarna i 

Fleischmann och Fleischmann (2012) beskrev en upplever av befrielse när de fått sin 

diagnos, som en tyngd lyfts bort från deras axlar samt känslan av att slippa 

skuldkänslor.   

 

Yrkeslivet  
 

Deltagarna i Matheson et al. (2013) och Brod et al. (2012a) studie beskrev att det var 

svårt för dem att hitta ett lämpligt yrke och därav också ett arbete, på grund av deras 

ADHD. Deltagarna upplevde symtom som glömska, känslan av att vara oorganiserad, 
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vara ouppmärksam samt att lätt bli distraherad. Ovanstående beskrevs som hinder till att 

hitta ett arbete. Cheung et al. (2015) menade också att det som hänt i skolan även skett 

på arbetsplatsen. Att deltagarna fick svårt att behålla ett arbete och hade det svårt med 

planeringen, till exempel att kunna hålla sig till den bestämda tidsramen. Deltagarna i 

Matheson et al. (2013) studie upplevde att ADHD var orsaken till svårigheterna för dem 

att hitta ett arbete. Svårigheter som kunde uppstå var att deltagarna upplevde att deras 

arbetstakt inte stämde överens med arbetsuppgiften, exempelvis att det gick för 

långsamt. De kunde behöva repetera eller påbörjar andra saker. Deltagarna upplevde 

problem med koncentrationen. Reglerna som fanns på arbetet gjorde att de alltid gick 

med upplevelsen och känslan av att de gjorde ett dåligt jobb (Matheson et al. 2013). 

Enligt Cheung et al. (2015) beskrev deltagarna att det kunde bli problem när en kollega 

bad om hjälp med en arbetsuppgift. Då upplevelsen blev att de ibland hade inte 

kapaciteten att slutföra den, som till exempel att det blev för mycket detaljer som de inte 

fick ihop.  

 

Relationer 
 

I Brod et al. (2012a) och Cheung et al. (2015) båda studier beskrev alla deltagare 

svårigheter i relationer till lärare, klasskompisar, föräldrar, vänner, partners, 

arbetskollegor och bekanta. De upplevde att dessa relationer påverkades negativt samt 

fann det svårt att upprätthålla en relation. Enligt Matheson et al. (2013) beskrev 

deltagarna upplevelsen av konflikter som kunde bero på glömska, impulsivt prat, 

irritation, ouppmärksamhet samt hyperaktivitet. Problem med impulsivitet, kunde ibland 

innebära att säga olämpliga kommentarer, upplevelsen blev att känna sig missförstådd 

Därför var det svårt att ha långvariga vänskapsrelationer. Enligt Brod et al. (2012b) 

uppgav 71% av deltagarna att ADHD symtomen hade medfört att de förlorat vänner, 

familj och kollegor. Detta hade en negativ påverkan på deras sociala liv som i sin tur 

gjorde att en del levde ensamma med dåligt socialt stöd. Fleischmann och Fleischmann 

(2012) beskrev att 42 av 71 deltagare ofta bytte vänner, och partner som orsak till 

symtom av sin ADHD.  

 

Svårigheten att påbörja och slutföra något  
 

Flera av deltagarna i Schrevel et al. (2016) studie beskrev en svårighet att de ville 

påbörja något men kunde inte. Upplevelsen av att det gick för långsamt, känslor av 

ångest, trötthet samt en oförmåga att påbörja en uppgift tillika prioritera beskrevs av 
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deltagarna. Många beskrev även upplevelser av kronisk glömska, svårt att organisera 

och använda sin tid rätt (Brod et al. 2012a; Cheung et al. 2015; Matheson et al. 2013). 

Deltagarna i Matheson et al. (2013) studie beskrev även upplevelsen av rastlösheten 

samt hela tiden vara i rörelse.  

 

I Kronenberg et al. (2014) studie deltog 23 personer som hade dubbeldiagnos. En grupp 

av elva personer hade substance use disorder (SUD, substansbruk-syndrom) och 

ADHD. Den andra gruppen hade SUD + autismspektrum sjukdom (ASD) var 12 

personer. Deltagarna samtalade kring nackdelar och olika svårigheter med sin 

funktionsnedsättning. I SUD + ADHD gruppen beskrev de att det var svårt att delta i en 

aktivitet på grund av strukturen. Upplevelsen av att de visste vad de vill göra, hade 

kunskapen och resurserna att kunna medverka. Dock upplevde de svårighet att 

prioritera, hålla fokus, samt svårt att se andras och egna behov Kronenberg et al. (2014). 

 

Enligt Ek och Isaksson (2013) studie behövde deltagarna vara inspirerade av aktiviteten 

samt att den var utmanande och rolig. I Schrevel et al. (2016) studie beskrev de flesta 

deltagarna att ointressanta uppgifter eller aktiviteter vara svåra att genomföra. Dessa 

aktiviteter kunde glömmas bort, förhalas eller blev aldrig slutförda. Vissa tyckte att nya 

uppgifter kunde vara intressanta, men så fort deltagarna upplevde att de kunde uppgiften 

försvann deras intresse och fokus. 

 

En aktivitet som för många sågs som lätt och kort bli svår, till exempel att dammsuga 

(Ek & Isaksson 2013). Deltagarna i Schrevel et al. (2016) studie beskrev att deras 

familj, vänner och kollegor förväntade sig att de kunde utföra en enkel uppgift som att 

städa eller betala räkningar. Men deltagarna beskrev att det var just dessa uppgifter som 

var svårast att fokusera på och slutföra. Vissa beskrev också upplevelsen av paradoxen 

att kunna utföra en komplicerad uppgift, men inte en enkel. Detta kunde vara svårt för 

familjen och omgivningen att förstå (Schrevel et al. 2016).  

 

Ekonomi  
 

Alla deltagare i Brod et al. (2012a) studie och 63 % av deltagarna i Brod et al. (2012b) 

studie upplevde att deras ADHD konkret påverkar deras ekonomi. Detta relaterat till 

impulsköp samt svårigheter i att hantera sina egna pengar. Deltagarna beskrev att det 

kunde vara svårt att prioritera vad som behövdes köpas samt vad som skulle betalas 

först (Brod et al. 2012b). 
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Hantering 
 

Medicinering 
 

Enligt Fleischmann och Fleischmann (2012) var en del av hantering kring sin situation 

att börja medicinera. Detta för att deltagarna upplevde att deras dagligaliv fungerade 

bättre. Deltagarna i Cheung et al. (2015), Druedahl och Kälvemark Sporrong (2018), 

Fleischmann och Fleischmann (2012), Matheson et al. (2013) studier upplevde att deras 

tankar inte var spridda längre efter de börjat medicinerar, det vill säga att tankarna blev 

tydliga och personen kände sig levande. De fick också ett förbättrat minne, var mer 

organiserade, fick en bättre förmåga att lyssna och fokusera. Deltagarna upplevde även 

minskade fysiska symtom så som rastlöshet, ilska eller hyperaktivitet. I Druedahl och 

Kälvemark Sporrong (2018) studie upplevde deltagarna också att det var lättare att vara 

mer närvarande och föra djupa samtal när de använde medicinen. I Brod et al. (2012a) 

studie upplevde deltagarna att medicinen minskade symtomen och var viktigt att hitta 

ett lugnt fokus, en normalitet.  

 

Enligt Matheson et al. (2013) studie beskrev deltagarna att de ibland glömde att ta sin 

medicin, det medförde att det blev konsekvenser under sin dag som till exempel ilska. 

Det fanns även deltagare som valde på eget initiativ att avstå sin medicin under helger 

och lov, detta för att inte uppleva känslan att förlora sig själv. De medgav även att det 

inte var någon bra lösning, utan blev bara negativa konsekvenser. Deltagarna uppgav en 

önskan att klara sig utan medicin (Matheson et al. 2013). Brod et al. (2012b), Cheung et 

al. (2015), Druedahl och Kälvemark Sporrong (2018) och Matheson et al. (2013) 

beskrev deltagarna exempel på biverkningar av medicineringen, minskad aptit, 

illamående, dålig sömn, ångest, buksmärtor, slöhet, känsla av deprimerad inträffade, 

huvudvärk, hjärtklappning, svettningar, påverkad på humöret, förändring i personlighet 

samt antisocial känsla. Flera av deltagarna i Brod et al. (2012a) studie avstod medicin 

bara på grund av biverkningar. 

 

I Druedahl och Kälvemark Sporrong (2018) studie var det deltagare som valde att inte ta 

medicin, då deras upplevelse var att de inte fick den effekt som de hade önskat. Dessa 

personer uttryckte även en stark användning av taktiker för sina ADHD-symtom. Frågor 

som de ställde sig var: hur påverkar symtomen mig? vilken struktur hjälper mig i min 

vardag? Samt behöver veta sina begränsningar, hur är humöret men också hur mycket 

jag orkar.  
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Självmedicinering  
 

I Kronenberg et al. (2014) studie hade deltagarna SUD+ ADHD, det vill säga ett 

missbruk av alkohol eller narkotika. Deltagarna beskrev svårigheter att sätta ihop 

känslan med händelsen och även tvärtom, detta ledde till upplevelser av misslyckande. 

Det ledde till en ond cirkel av tankar som var negativa som i sin tur ledde till 

användning av någon substans. Det innebar till exempel dricka alkohol eller att använda 

narkotika. Detta gjorde att det till slut blev svårt att komma ur cirkeln (Kronenberg et al. 

2014). Deltagarna som hade en SUD + ADHD uppgav svårigheter att hantera känslor 

och tankeflödet, detta ledde till ilska. Denna ilska kunde i sin tur leda till impulsivitet, 

det vill säga att inte kunna pausa situationen. Detta kunde bidra med mer negativitet 

som medförde mer användning av alkohol eller narkotika och kunde resultera till fler 

konflikter (Kronenberg et al. 2014). Användningen av alkohol eller droger beskrev 

deltagarna hade ett syfte, det vill säga att de använde dessa för att trycka bort känslor 

och tankar som var svåra att hantera. Deltagarna uttryckte också en upplevelse att 

hyperaktiviteten minskade när de drucket en öl. Deltagarna menade att det oftast blev 

flera öl och som medförde ett gränslöst beteende (Kronenberg et al. 2014).  

 

Brod et al. (2012a) och Matheson et al. (2013) studie visade att det fanns risker för tidig 

debut med alkohol och droganvändning som en del av självmedicinering.  

 

Hjälpmedel och strategier 
 

Enligt Ek och Isaksson (2013) beskrev deltagarna hjälpmedel som kunde underlätta 

deras vardagen. De beskrev appar till mobilen och använde sig av schema. Men även 

skrev de listor, för då kunde de kryssa bort vad de redan gjort. Detta medförde att de 

alltid kunde se vad som redan hade gjorts. Vid tillfällen som det var kvar saker att göra 

på listan påmindes deltagarna om vad som var kvar att göra. Detta upplevdes av vissa 

av deltagarna som positivt, för att listan visade vad de hade gjort och lyckats med samt 

tillfredställelsen att få stryka bort saker från listan. Några deltagare upplevde detta dock 

som negativt och en stress, då listan visade på saker som de ännu inte hunnit genomfört 

(Ek & Isaksson 2013).  

 

I Matheson et al. (2013) studie beskrevs behandlingar som var icke farmakologiska, till 

exempel kognitiv beteendeterapi (KBT). Några deltagare beskrev att det var hjälpsamt 

med praktiska hanteringsstrategier för den psykosociala bördan och de deltog gärna i 
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grupper där andra personer med ADHD fanns representerade. Upplevelsen var positiv 

av terapin samt när man kunde lära sig av andra med ADHD också (Matheson et al. 

2013) 

 

Redskap för en fungerande vardag 
 

Enligt Fleischmann och Fleischmann (2012) och Schrevel et al. (2016) var  

kunskapen och förståelsen för sin egen diagnos viktig. Detta medförde en fungerande 

vardag. Deltagarna i Schrevel et al. (2016) studie menade att det fanns fyra steg i 

önskan om en bättre förståelse. Det viktigaste steget beskrev deltagarna var, 

Självkännedom - skulle tillåta alla individer att se sina egna svagheter och styrkor samt 

förstå att det fanns tillfällen där man inte vet hur man ska vara. Därmed kunde personen 

fråga om hjälp om man hade behovet av det och detta kunde medföra till mindre 

misslyckande och förståelse från samhället. Kunde även hjälpa till att hitta sin rätta 

miljö där man passade in bäst, hittade människor som accepterade dig för den du var 

samt gav god energi (Cheung et al. 2015; Fleischmann och Fleischmann 2012; Schrevel 

et al. 2016). Detta kunde även bidra med hjälp till att de fann ett arbete som passade 

både arbetstagaren och arbetsplatsen (Schrevel et al. 2016).  

 

Acceptans: De flesta i Schrevel et al. (2016) studie hade även en önskan om att de med 

ADHD var mer accepterade i sociala miljöer. Deltagarna trodde att samhället först 

behöver en förståelse och acceptans för diagnosen ADHD. Att funktionsnedsättningen 

är något äkta som fanns bland oss och förstå att diagnosens symtom skapar riktiga 

problem för dem som har diagnosen (Schrevel et al. 2016).  

 

Tvåvägs kommunikation: Enligt Schrevel et al. (2016) studie betonade deltagarna att 

kommunikationen var viktig, speciellt mellan människor i deras egen närmiljö. Alla 

samtalen måste vara öppna och ömsesidiga. Deltagarna beskrev en önskan att kunna 

säga vad de kände eller upplevde och vice versa, för partner, vänner och familj. Viktigt 

var även att veta hur det var att leva med en person med ADHD eller att leva med det 

själv. Detta bidrog till att dem kunde fungera bättre socialt (Cheung et al. 2015 och 

Schrevel et al. 2016). 

 

Uppskattning: Enligt Schrevel et al. (2016) var den största önskan att de blev 

uppskattade, detta genom att få positiv feedback och få veta att de var värdefulla. 
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Positiva effekter av ADHD 
 

Att vända motgångarna till sin fördel 
 

Att vara annorlunda behövde inte alltid vara negativt beskrev deltagarna i Schrevel et al. 

(2016) studie. Även om upplevelsen av att komma från en annan planet och alltid 

försöka passa in kunde vara en nackdel. Kunde deltagarna beskriva en positiv sida kring 

upplevelsen. Det vill säga, visar på mänskliga olikheter, alla hade olika kvalitéer bra 

som dåliga samt olika kompetenser samt svagheter (Schrevel et al. 2016). 

 

I Schrevel et al. (2016) studie beskrev deltagarna att ha ADHD kunde vara en fördel. 

Som tillexempel att vara kreativ, tänka snabbt, göra flera saker samtidigt och vara 

duktig på kommunikation samt förmåga att tänka utanför ramarna. Vissa menade att det 

använde sig av sina ADHD-krafter (Schrevel et al. 2016). Enligt Brod et al. (2012a), 

Brod et al. (2012b), Fleischmann och Fleischmann (2012) och Schrevel et al. (2016) 

beskrev deltagarna även om fördelen att vara duktig inom vissa områden och ett kreativt 

tänkande. Deltagarna menade också att de egenskaper som beskrivits ovan, kunde ett 

eget företag vara ett bra förslag på en karriär för en person med ADHD.   

 

Att hitta ett personligt intresse skapade en glädje och det blev meningsfullt. Detta 

underlättade att genomföra andra aktiviteter (Ek & Isaksson 2013). I Ek och Isaksson 

(2013) studie beskrev en person att hon själv måste vilja göra aktiviteten och ingen kan 

säga till henne att göra något. Deltagarna i Ek och Isaksson (2013) studie menade att 

aktiviteter som involverar deras kreativitet är inspirerade. Ytterligare beskrevs att 

koncentrationen kunde upprätthållas under hela aktiviteten om den valts av personen 

själv. Nackdelen kunde bli ett för stort engagemang, exempelvis beskrev en deltagare 

om intresset dans. Personen beskrev att det kunde fortgå hela dagen samt svårigheten i 

att avsluta aktiviteten. Deltagarna i Fleischmann och Fleischmann (2012) studie 

förklarade att upplevelsen var att många intressen var korta men med intensiv 

entusiasm. En av deltagarna upplevde att det var lättare att hålla fokus på matlagningen 

om hen gjorde flera saker samtidigt. Det kunde innebära att duka bordet samt göra 

efterrätten samtidigt. Detta medförde att matlagningen upplevdes lättare än om varje 

uppgift skulle genomförts var för sig. Ett annat exempel var även att hitta aktiviteter 

som var utvecklande, utmanande samt att lära sig något nytt. Det var viktigt att det 

fanns ett mål med aktiviteten, till exempel att lära sig japanska, för att sedan resa dit 

någon gång (Fleischmann & Fleischmann 2012). 
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Diskussion  
 

Huvudresultat 
 

Syftet i föreliggande studie var att beskriva hur vuxna med ADHD upplever sitt dagliga 

liv. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade på att alla deltagare upplevde lika 

symtom som hyperaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet, glömska och känsla av att 

vara oorganiserad. Symtomen påverkade deltagaren negativt inom flera områden i deras 

liv, som till exempel svårigheter att påbörja och slutföra något men även att upprätthålla 

en relation. Flertalet deltagare valde att medicinera för att få hjälp med symtomen men 

behövde också använda sig av copingstrategier som hjälp till i vardagen. Deltagarna 

beskriver fördelar som att vara kreativ, tänka snabbt, göra flera saker samtidigt och vara 

duktig på kommunikation samt förmåga att tänka utanför ramarna. Även upplevelsen av 

komma från en annan planet och alltid försöka passa in, behövde inte alltid vara något 

negativt. Visar på mänskliga olikheter, alla hade olika kvalitéer bra som dåliga. 

 

Resultatdiskussion 
 

I föreliggande litteraturstudie har det framkommit negativa upplevelser med att ha 

ADHD.  Symtom som hyperaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet, glömsk och en 

känsla av att vara oorganiserad hade en negativ påverkan på hela vardagen (Brod et al. 

2012a; Brod et al 2012b; Cheung et al. 2015; Druedahl & Kälvemark Sporrong 2018; 

Ek & Isaksson 2013; Fleischmann & Fleischmann 2012; Kronenberg et al. 2014; 

Matheson et al 2013; Schrevel et al 2016).  

Kronenberg et al. (2014) beskrev upplevelser av tankar som inte kunde fokuseras på rätt 

saker för den aktuella situationen personen befanns sig i. Men även upplevelser av alla 

känslor som inte alltid kunde kontrolleras. Dessa symtom gjorde att deltagarna upplevde 

begränsningar i att göra vardagliga saker, som att städa och att sköta sin ekonomi. Detta 

styrks av Socialstyrelsens (2019) rapport som beskrev svårigheter att själv göra en 

planering och att organisera sin vardag. Vardagssysslor som att sköta hemmet, sitt 

arbete och betala sina räkningar samt att delta i en fritidsaktivitet påverkas av symtomen 

av ADHD (Socialstyrelsens 2019).  Även i Hareendran, Setyawan, Pokrzywinski, 

Steenrod, Madhoo och Erder (2015) studie upplevde deltagarna samma frustration. En 

deltagare beskrev att om han inte blev påmind på morgonen skulle han glömt att klä på 

sig.  
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Fleischmann och Fleischmann (2012) beskrev upplevelsen att leva med känslan att det 

var något fel på sig själv och känslan av att känna sig värdelös. Att bli kallad dum och 

lat när prestationen varierar från ena minuten till den andra. Enligt Socialstyrelsen 

(2019) hade en person med ADHD en ojämnt prestations- och funktionsnivå. Detta 

medförde att personen underpresterade, det vill säga att personen hade tillräckligt med 

intelligens för att klara uppgiften men kunde inte prestera på grund av sina svårigheter 

till exempel arbetsminnet. Till exempel att personen inte kunde utnyttja hela sin 

intellektuella kapacitet, när det logiska tänkandet var högt men arbetsminnet var för 

kort.  

 

Enligt Matheson et al. (2013) fanns det ofta en risk att inte uppfatta den rätta diagnosen 

ADHD och ställde diagnosen ångest och depression.  Även deltagarna i Brod et al. 

(2012a), Brod et al. (2012b), Cheung et al. (2015) och Fleischmann och Fleischmann 

(2012) studier beskrev deltagarna att de ofta upplevde att de var deprimerade. Detta 

styrks även i Socialstyrelsen (2019) rapport, att personer med ADHD hade en större risk 

att gå in i en depression eller hade ångest. Även Davids et al (2004) och Ahnemark et al. 

(2018) beskrev att ångest och depression har en komorbiditet med ADHD och därmed 

kunde vara ett hinder för dem. Detta kunde medföra stor frånvaro i skolan och på 

arbetsplatsen eller sen ankomst på grund av svårigheter att komma upp på morgonen.  

 

Brod et al. (2012a) och Cheung et al. (2015) beskrev upplevelsen för deltagarna att vara 

i någon form av relation kunde vara problematiskt oavsett om det var en familj-, vän- 

eller kärleksrelation. Matheson et al (2013) deltagare menade att detta kunde bero på 

impulsivitet, där det kunde innebära att olämpliga kommentarer sägs och upplevelsen 

att dem ofta kunde bli missförstådda. Detta stämmer överens med Bodalski, Knouse och 

Kovalev (2018) studie, där två grupper jämfördes. I den ena gruppen med totalt 59 

personer med ADHD och den andra gruppen med 100 personer utan diagnosen. 

Resultatet var att deltagarna med ADHD hade större svårigheter med reglering av 

känslorna och visade på fler symtom på depression och ångest samtidigt som de hade få 

vänskapsrelationer.  

 

Coping är en term som myntades av Richard Lazarus på 1980-talet (Harris Kalfoss 

2011). Brattberg (2008) menade att lidandet inte går att bota men de flesta sjukdomar. 

När lidandet finns får vi lär oss att leva med det. Enligt Lennéer Axelson (2010) 

används copingstrategier av de flesta människor på olika sätt. Men för en person med 
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ADHD kunde det innebära att man använde strategierna flera gånger om dagen, kanske 

för att undvika en konflikt eller orka med en dag på arbetet. Kaoset som en person med 

ADHD kunde uppleva på insidan gör att behovet av struktur i livet ökar. När personer 

använde sig av copingstrategier kunde personerna ta sig igenom kriser, livsförändrande 

situationer eller stress (Harris Kalfoss 2011). Enligt Brattberg (2008) är det ett 

avgörande om hur personen upplever eller hanterar sin situation. Oavsett vilken 

situation som personen behövde ta sig igenom, var copingförmågan viktig. För varje 

gång som personen klarade en copingprocess gav det ett ökat självförtroende, som gav 

en bättre förutsättning att hen klara eller lösa kriser som kan ske i framtiden (Brattberg 

2008).  

 

Fleischmann och Fleischmann (2012) menar att som hjälp till strukturen i vardagen 

kunde medicinering vara komplement. Matheson et al (2013), Fleischmann och 

Fleischmann (2012), Cheung et al. (2015) och Druedahl och Kälvemark Sporrong 

(2018) deltagare beskrev en upplevelse av att deras tankar inte längre var spridda när de 

använde sig av medicin och fick ett förbättrat minne samt kunde kontrollera sin 

eventuella rastlöshet. Men det behövdes även copingförmågor. Detta beskrevs i Bettis, 

Coiro, England, Murphy, Zelkowitz, Dejardins, och Compas (2017) studie där 

deltagarna upplevde att de efter sex veckors utbildning kunde hantera sin stress bättre. 

Utbildningen fokuserade på stresshantering, hälsa samt copingstrategier. 

 

I Fleischmann och Fleischmann (2012) studie uppgav deltagarna att ADHD kunde vara 

en tillgång på flera sätt. Detta genom att de kunde göra flera saker samtidigt, använda 

sin snabbhet och använda sina ADHD-krafter. Socialstyrelsen (2014) rapport beskrev 

att vända motgångarna till fördelar, personerna har ofta en stor lojalitet till arbetsplatsen. 

När personens superkraft hittades, det vill säga det som hen var duktig på, fanns oftast 

ett stort fokus, målmedvetenhet och vid hyperaktivitet dessutom en snabbhet.  

 

Metoddiskussion 
 

I denna litteraturstudie har deskriptiv design använts för att svara på studiens syfte och 

frågeställning. Polit och Beck (2017) menar att en kvalitativ ansats är den studie som 

bäst kan beskriva personers upplevelser. Därför valde författaren kvalitativartiklar då 

syftet var att beskriva upplevelser. I föreliggande litteraturstudie har kan det ses som en 

styrka att sju av nio artiklar är av kvalitativansats. Författaren inkluderade även två 
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artiklar var mixad design. Ett medvetet val för att artiklarna svarade på den föreliggande 

studiens syfte.  

 

Enligt Aveyard (2014) och Polit & Beck (2017) är valet av databaser viktig för att få ett 

tillförlitligt material till en litteraturstudie. I föreliggande studie har databaserna Cinahl, 

Pubmed, Medline och PsycINFO använts att söka relevanta artiklar till studien och 

passa till studiens syfte. Då dessa är inriktade inom omvårdnad och medicin.  

 

Sökorden som användes var ADHD, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, 

experience of ADHD, experiences of ADHD, quality of life, qualitative, och adults samt 

coping med booleska termerna AND och OR. Författaren valde att använda fritext i sina 

sökningar, för vid användning av exempelvis MeSH-termer (Medical Subjekt Headings) 

gav sökningen inga träffar. Enligt Polit och Beck (2017) är en fördel att använda sig av 

MeSH-termer då sökningen blir specificerad och vid användning av fritext blir 

sökningen större. Författaren i föreliggande studie gjorde inget aktivt val att utesluta 

MeSH-termer. Detta då sökning med MeSh-termer inte gav några träffar i databaserna.  

 

Begränsning tio år har använts av författaren, vilket kan ses som en styrka. Detta för att 

artiklar inte skulle vara för gamla och författaren skulle ta dela av ny forskning inom 

området ADHD, detta enligt Polit och Beck (2017). 

 

Alla artiklar till föreliggande litteraturstudie har läst ett flera tal gånger av författaren. 

Det är en risk när man är en person som läser artiklarna, vilket kan vara till nackdel 

föreliggande studie. Detta på grund av att när det endast är en person som läser 

artiklarna kan det lätt bli att författaren misstolkar artikels resultat. Författaren har haft 

sin handledare och gruppmedlemmar att diskutera resultatet i artiklarna med, dock har 

endast författaren läst artiklarna. Författaren valde att sammanfatta alla artiklar för att se 

vilka skillnader och likheter som fanns. När material från alla artiklar finns 

sammanfattade är det enligt Polit och Beck (2017) lättare att se likheter, mönster samt 

teman. Författaren har använt sig av kvalitetsgranskningsmallen (se bilaga 1) för att se 

om alla artiklar håller en bra kvalité, se som en styrka i studien. Detta enligt Högskolan 

i Gävles riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och 

avancerad nivå.  
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Klinisk implikation  
 

När personer får diagnosen ADHD är det viktigt att hen får möjligheten att kunna känna 

trygghet i sig själv, få förståelse för sin funktionsnedsättning och ha en fungerande 

vardag. Sjuksköterskans profession kunde vara en hjälp, med ett professionellt 

bemötande det vill säga möta personen på dennes nivå, vara lyhörd samt göra hen 

delaktig i vården (Enskär och Golsäter 2014). Resultatet i föreliggande studie kan bidra 

till att sjuksköterskan bemöter personer med ADHD bättre och kan hjälpa till att förstå 

deras vardag genom att ta dela av personers upplevelser av sitt dagliga liv med ADHD. 

Även personer med ADHD kan se att de inte är ensamma med sin funktionsnedsättning 

samt lära sig att förstå sig själv bättre.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Fortsatta forskning behövs inom området ADHD, troligen kommer aldrig orsaken till att 

varför vissa personer får ADHD bli helt bevisat. Men författaren saknar forskning från 

den positiva sidan från personer med ADHD. Med en kvalitativ ansats träffa och prata 

med personer med ADHD. Be deltagarna beskriva vad som är positivt med ADHD. En 

fördel kan vara att prata med personerna direkt när man fått diagnosen. Viktigt är även 

att använda sig av kunskapen som äldre personer har som fått diagnosen sent i livet. 

Samtala om vilka coping resurser personen hade använt sig av och de positiva sidorna 

som fanns i vardagen. Det som kommer fram i dessa träffar kommer till användning för 

sjukvården och allmänheten för ett bättre bemötande och vård.  

 

Slutsats 
 

För personer med ADHD är upplevelsen av sin funktionsnedsättning individuellt och 

behöver bemötas rätt, det vill säga bemöta dem på sin nivå där de befinner sig.  

När sjukvården inte lever upp till detta påverkas personen negativt. Samhället behöver 

mer kunskap och information.  För alla personer oavsett om man har ADHD eller inte, 

är det viktigt att känna en delaktighet i samhället. Detta skulle kunna leda till mindre 

lidande och en större förståelse för hur personerna med ADHD fungerar och en god 

omvårdnad samt de skulle känna sig mera delaktiga i sin vård.  
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Bilaga 1.  Kvalitégranskningsmall  

 

Mall för granskning av artikels relevans 

 

 

Mall för granskning av artikels relevans 

 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 
 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 
 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 
 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

 

 
 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  
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Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 

 

 

  

Ja, med 

motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 

Är designen lämplig 

utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. 
Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 

Är deltagarna 

relevanta i 

förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är 

inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen 

genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 

Är metoden för 

datainsamling 

relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 
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9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den 

kliniska betydelse 

som studiens resultat 

kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden 

och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 

Är 

trovärdighetsaspekter 

för studien 

diskuterade? 
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Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

 

  Ja, med 

motiveringe

n att… 

 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 

Är den 

granskade 

studiens 

syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 

Är eventuella 

frågeställnin

gar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. 

Är designen 

lämplig 

utifrån 

studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. 

Är 

metodavsnitt

et tydligt 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är 

undersökning

sgruppen 

representativ

? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är 

inklusionskri

terier och 

eventuella 

exklusionskri

terier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 

Är 

undersökning

smetoden 

relevant i 

förhållande 

till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. 

Är 

validiteten 

diskuterad? 
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9. 

Är 

reliabiliteten 

diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 

Är det 

beskrivet hur 

den 

statistiska 

analysen är 

utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. 
Är bortfallet 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Görs 

relevanta 

etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 

Är det 

resultat som 

redovisas 

tydligt och 

relevant i 

förhållande 

till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 

Diskuteras 

den kliniska 

betydelse 

som studiens 

resultat kan 

ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en 

kritisk 

diskussion 

om den 

använda 

metoden och 

genomförand

et av 

studien? 
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Bilaga 2: Artikelöversikt   
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Bilaga:3      Tabell: 3 Resultatöversikt  

 

 


