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Sammanfattning 

 

Bakgrund: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kännetecknas av 

koncentrationssvårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet. Dessutom har ADHD påverkan 

på personens förmågor att hantera sitt vardagliga liv. Denna störning anses bero på både ärftliga 

och icke ärftliga faktorer. Ett utredningsteam på en psykiatrisk mottagning ställer diagnosen 

ADHD till vuxna. Teamet bedömer individens svårigheter att hantera vardagen. De svenska 

vårdprogrammen utgör grunden för en individanpassad behandling samt ett psykosocialt stöd. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur personer upplever att leva med ADHD före och 

efter att diagnosen ställts. 

 

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg har genomförts. Tretton kvalitativa artiklar har 

använts till analysen. Artiklarna hämtas från databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. 

Följande sökord användes: ADHD, symptoms, adults, patients experiences, quality of life och 

qualitative research.  

 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman Livet före diagnosen och Livet efter 

diagnosen. Deltagarna beskriver brist på förståelse från omgivningen, svårigheter med att 

anpassa sig till dagliga rutiner, låg självkänsla samt känsla av isolering före diagnosticering. 

Efter diagnosen beskriver deltagarna effekten av medicinsk behandling och stödet efter 

diagnosticering och menade att sådana åtgärder bidrog till möjligheten att fungera i den sociala 

miljön.  

 

Diskussion: De vuxnas upplevelser av att leva med ADHD diskuteras utifrån Erikssons teori 

om lidande och hälsa. Även fokuserar diskussionsdelen på sjuksköterskans professionella roll 

och ansvar under utredning samt behandling av patienter med ADHD. 

 

Nyckelord: ADHD, vuxna, upplevelser, svårigheter, diagnos   

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is characterized by 

concentration difficulties with hyperactivity and impulsivity. ADHD also have an impact on a 

person’s ability to manage their everyday lives.  This disorder is attributed to both genetic and 

non-genetic factors that are biological and psychosocial reasons. Current assessment of 

ADHD diagnosis is usually made by an investigating team at a psychiatric clinic. The team 

assesses the individual's extensive difficulties in managing everyday life. The Swedish health 

care programs are the basis for individualized treatment and psychosocial support.  

Aim: The purpose of this literature review was to describe how people experience living with 

ADHD before and after the diagnosis. 

Method: A literature review according to Friberg was conducted. Thirteen qualitative articles 

were used for the analysis. The articles were retrieved from the databases Cinahl, PsycInfo 

and PubMed. The following keywords were used: ADHD, symptoms, adults, patient 

experiences, quality of life and qualitative research. 

Results: The analysis resulted in two main themes Life before the diagnosis and Life after 

the diagnosis. Participants report difficulties in adapting to daily routines, low self-esteem and 

senses of isolation before diagnosis. After diagnosis, the participants described the effect of 

medical treatment and support and explained that this bad contributed to the ability to work in 

the social environment. Their increased knowledge of ADHD diagnosis and support in daily 

life leads to improved problem management, giving them a new meaning in life. 

Discussion: The adults' experiences of living with ADHD are discussed in relation to 

Erikson's theory of suffering and health. The discussion section also focuses on the nurses’ 

professional role and responsibility during the investigation and the treatment of patients with 

ADHD. 

Keywords: ADHD, adults, experiences, difficulties, diagnosis
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1. Inledning 

Tills nyligen har man trott att Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) drabbar 

endast barn och ungdomar. I den vuxna befolkningen uppskattas förekomsten till omkring 2 

procent (Socialstyrelsen, 2014). Det visar sig dock att denna störning kan observeras som ett 

relativt nytt fenomen hos vuxna. Vi har noterat att samhället inte tyckts förstå de vuxna 

personer som har diagnosticerats med neuropsykiatriska funktionshinder. Författarna har som 

blivande sjuksköterskor valt detta ämne för att fördjupa sina kunskaper om ADHD samt 

försöka förstå vad det innebär att leva med ADHD. Dessutom har författarna uppmärksammat 

att samhället och sjuksköterskor inte tar vissa hjärnstörningar, bland annat ADHD, som 

kvarstår i vuxen ålder på allvar. Det är betydelsefullt att ge adekvat vård för de som är i behov 

av stöd. En sjuksköterska bör ha förståelse för vilka effekter ADHD har på patientens 

funktionella förmåga samt få ökad kunskap om hur diagnosen kan påverka individens 

vardagliga liv. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Under 1980-talet började man uppmärksamma att vissa barn led av uppmärksamhetsproblem. 

På grund av detta skapades en diagnos, ADD (Attention Deficit Disorder). Två kategorier av 

ADD: ADD med hyperaktivitet och ADD utan hyperaktivitet kunde urskiljas. I slutet av 1980 

–talet modifierades ADD till ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Initialt 

diagnosticerades ADHD endast hos barn men från och med 1994 omfattar diagnosen även 

vuxna (Brante, 2013). 

 ADHD innebär svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet (Sörngård, 2014). 

ADHD kallas även för utvecklingsrelaterad störning. Detta betyder att hjärnans tillväxt i tidig 

fas, redan under fosterlivet, utvecklats i ett annat håll än det som anses vara normalt. 

Störningen anses kunna påverkas av arv och miljö. 

 Både ärftliga och icke-ärftliga faktorer anses kunna orsaka ADHD. En biologisk 

förklaringsmodell är att ADHD kan bero på störningar i hjärnans funktion som kan ha 

uppkommit redan under graviditet eller förlossning (Sörngård, 2014). I en studie gjord av 

Vanicek et al. (2016) beskriver författarna att diagnosen kvarstår hos cirka 30 procent i vuxen 

ålder. Detta anses bero på störningen i hjärnan som leder till minskade serotoninnivåer i det 

centrala nervsystemet (CNS). Låga nivåer av hormoner såsom serotonin och dopamin i de 

områden som är ansvariga för tankeprocesser kan leda till nedsatt koncentration, kognitiv 

impulsivitet samt aggressivitet.  



 
 2 (29) 

 

 Den andra tesen hävdar att det finns belägg att ADHD uppkommer av psykosociala skäl till 

exempel familjedysfunktion. Foley (2010) hävdar i sin studie att familjedysfunktion i 

samband med kommunikation, problemlösning och relationer har noterats i familjer med barn 

som har diagnosen ADHD. Riskfaktorer har identifierats såsom låg socioekonomisk nivå, 

brist på uppmärksamhet i familjemiljön, moderns historia av psykisk sjukdom samt 

brottslighet hos fadern. 

 

2.1.1. Symtom 

Flera olika symtom samspelar vid en ADHD diagnos såsom uppmärksamhetsproblem 

och/eller svårigheter med impulsivitet, nervositet och spontanitet. Impulsivitet brukar minska 

under tonåren liksom att den motoriska överaktiviteten minskar och ersätts av en inre 

rastlöshet. En person med ADHD kan få svårigheter av varierande grad vilket påverkar 

personen både fysiskt, psykiskt och socialt (Sörngård, 2014).  

 Man kan urskilja tre undergrupper av ADHD: ADHD framför allt med 

uppmärksamhetssvårigheter, ADHD med överaktivitet/impulsivitet och kombinerad typ, det 

vill säga både uppmärksamhetssvårigheter och överaktivitet (Brar, 2011). Den typen av 

svårigheter som ses vid ADHD kan vara allmänt förekommande hos befolkningen, men i 

mycket mildare form (Sörngård, 2014).  

 

2.1.2. Diagnostik vid ADHD 

Enligt riktlinjer för att få diagnosen ADHD bör personens svårigheter påverka det dagliga 

livet, arbetslivet och/eller studier på ett tydligt sätt (Sörngård, 2014). Teamet som 

diagnostiserar består av en specialutbildad läkare med kunskaper om ADHD, en psykolog och 

en pedagog. För att ställa diagnosen ADHD gör teamet en bedömning av personens funktion 

och beteenden i olika miljöer, till exempel i hemmet eller på arbetet. För att ställa diagnosen 

fokuserar vårdteamet på berättelsen kring barndomen. Individens historia är basen för 

utredningen och underlättar diagnostiken. Inom utredningen görs bedömning av funktionsnivå 

och en neuropsykologisk bedömning där den förståndsmässiga förmågan granskas. Dessutom 

tillkommer en somatisk undersökning där neurologisk status ingår. Förutom detta används 

olika skattningsskalor för att undersöka allmänna kognitionspsykologiska förmågor för vissa 

funktioner såsom uppmärksamhet och impulskontroll (Beckman & Fernell, 2007).  

 

2.1.3. Medicinsk behandling  
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Behandling av ADHD för vuxna är ofta centralstimulerande läkemedel som till exempel 

metylfenidat och amfetamin som är narkotikaklassat. Centralstimulerande behandling 

påverkar hjärnans förmåga att öka koncentrationen och minskar överaktiviteten. 

Medicineringen påverkar vissa så kallade signalsubstanser i hjärnan, i första hand dopamin. 

Denna behandling har uppvisat goda resultat och personer som behandlats upplever bättre 

koncentrationsförmåga. De flesta avslutar dock sin medicinering efter några år. Anledningen 

till detta är oklart men det kan möjligen vara kopplat till att när man känner sig bättre och 

glömmer hur man har upplevt vardagen innan man fick behandlingen. En annan orsak kan 

vara att man glömmer bort sitt läkarbesök (Sörngård, 2014). Å ena sidan förbättrar medicinsk 

behandling patienters livskvalité men å andra sidan kan centralstimulerande läkemedel ge 

biverkningar på hjärta och kärl, och det förekommer även ökad oro och aggressiv hållning 

(Beckman & Fernell, 2007). 

 

2.1.4. Psykosocialt och pedagogiskt stöd 

Personer som diagnosticerats med ADHD behöver ibland psykosociala och pedagogiska 

stödinsatser samt kognitiva hjälpmedel såsom datorbaserad minnesträning, kognitiv 

beteendeterapi och social färdighetsträning. Dessa hjälpmedel kan öka personens förståelse 

för sin funktionsnedsättning och vara en hjälp med att underlätta vardagen. Forskning visar att 

stödinsatser bör vara anpassade till individuella behov såsom föräldraskap, ekonomi och/eller 

att behålla ett arbete. Stödinsatserna kan komma ifrån psykiatrin, socialtjänst, 

försäkringskassa och arbetsförmedlingen med flera aktörer (Socialstyrelsen, 2014). Studien av 

Lindstedt och Umb-Carlsson (2013) ger kunskap om användningen av professionellt stöd, 

diagnosticering och behandling för vuxna med ADHD i Sverige. Studien visar att personer 

med professionell hjälp av specialister, såsom arbetsterapeuter och psykologer, resulterar i att 

personen får bättre resultat på arbetsplatsen i form av högre grad av noggrannhet, ökad 

självständighet samt personlig utveckling. Behandling med psykosocialt stöd bidrar till ökade 

ambitioner hos individer med ADHD. 

 

2.1.5. ADHD problematiken 

Personer med ADHD har olika grader av symtom som skiftar mellan olika individer (Brar, 

2011). Dessa symtom kan påverka familjerelationer, vänskap, samhälleliga, affärsmässiga 

förbindelser vilket i sin tur påverkar personens privata livsvillkor. En omgivning med 

kunskap om ADHD kan ha stödjande inverkan på de drabbade personernas förmågor att 
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hantera sina vardagliga liv beroende på deras funktionsnedsättningar. Men personer med 

tydliga ADHD symtom kan ha mycket svårt att hantera sitt vardagliga liv. Detta leder till att 

personen får svårigheter att planera sin vardag och organisera sitt liv med arbete, 

hushållssysslor och fritidsaktiviteter. De flesta vuxna med ADHD-symptom har problem att få 

det dagliga livet att fungera vilket kan resultera i avbrutna studier, byten av arbetsplats, 

boplats och partner. Det motsatta existerar också, det vill säga att vuxna med ADHD arbetar, 

motionerar, eller umgås med andra människor alldeles för mycket. Många personer som 

diagnosticerats med ADHD är nervösa och har svårt att slappna av. Stressnivåerna kan öka i 

vuxen ålder speciellt om personen blir förälder. Det dagliga livet inskränks för dessa personer 

på grund av fysiska och psykiska symtom, sysslolöshet samt ekonomiska och sociala 

problem. 

 Brar (2011) beskriver att med en uppskattande och hjälpande omgivning kan 

hyperaktiviteten vändas till en fördel speciellt om situationerna kräver arbete med hög 

hastighet, kraft och påhittighet. Individer med impulsivitet kan känna omedelbarhet och 

klarhet vilket kan bidra till att de uppfattar livet som spännande och trevligt.  

 

2.1.6. Könsskillnader vid ADHD 

Vissa epidemiologiska undersökningar visar att ADHD är två till tre gånger vanligare bland 

pojkar/män än flickor/kvinnor (Wender et al., 2001). Men litteraturen är oense om dessa 

könsskillnader verkligen existerar. Till exempel visar en studie av Biedeman et al. (2005) att 

diagnosen i en befolkning inte har betydelsefullt differens mellan könen. 

 

2.2. Problemformulering  

Orsaken till ADHD är oklar. Vetenskapliga teorier pekar på att både arv och miljö kan orsaka 

ADHD. För att diagnosticera denna störning behöver patienten bli bedömd av ett team där en 

specialutbildad läkare med kunskaper om ADHD, en psykolog och en pedagog ingår.  Teamet 

fokuserar på personens funktion och beteende. För personen som har fått diagnos ADHD 

finns möjlighet att få medicinsk behandling i form av centralstimulerande läkemedel och 

psykosocialt samt pedagogiskt stöd.  

 Nuvarande forskning visar att vuxna personer med ADHD kan få svårigheter i sitt 

vardagliga liv vilket leder till försämrad livskvalitet på grund av symptom såsom 

uppmärksamhetsproblem, svårigheter med hyperaktivitet, ångest och spontanitet.  
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3. Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att beskriva hur personer upplever att leva med 

ADHD före och efter att diagnosen ställts. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har använt Erikssons teori om lidande som teoretisk utgångspunkt för att i 

litteraturöversiktens diskussion beskriva individers upplevelser att leva med ADHD.  

 Enligt Erikssons skapas lidande på grund av en sjukdom som ger besvär. Man kan urskilja 

två typer av lidande, den fysiska smärtan och det psykiska lidandet (Eriksson, 1994).  

 Lidande och hälsa utgör verkliga innehållet i lidandets kamp och i individens kamp för att 

existera (Eriksson, 1994). Eriksson menar att en människa blir medveten om sin hälsa när hen 

möter sjukdom. Men hon menar också att lidandet kan ge hälsan en mening genom att 

individen blir medveten om egna inre förmågor då han/hon får kämpa mot lidandet. Eriksson 

hävdar att lidandet består av fundamentala livs- och hälsoprocesser. Lidandet ger en mening i 

människans liv genom att driva och styra individens yttre omständigheter. Om lidandet är en 

del av mänskligt liv då är också lidandet en del av hälsan.  

 Enligt Eriksson (1993)  är hälsan en del av människans evighetsproblem. Hälsa och ohälsa 

kan ses som motsatsförhållande. En obotlig sjukdom gör att individer sätter värde på sin hälsa 

och börjar sträva efter att få tillbaka sin hälsa. Med detta menas att det förekommer en 

paradox i förbindelse bland friskhet och sjukdom eller att människan känner sig bra eller 

dålig. Eriksson (1994) menar att alla individer under livet passerar skeden av väl och 

illabefinnande.  

 Eriksson (1993) beskriver två olika typer av hälsobegrepp, det teoretiska och praktiska. 

Med den teoretiska menas att det” ideala” på ett allmänt och konstruerad plan består av det 

viktiga syftet för den vårdvetenskapliga funktionen medan den praktiska kan vara till 

användning som utgångspunkt för vårdverksamheten. Ohälsa och lidande drabbar individer 

och individens mål är att kämpa för livet som karaktäriseras av lidande men även glädje. 

Erikssons teori om lidande (1994) involverar hela människans livssituation därför vill 

författarna  belysa individens erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning utifrån 

Erikssons perspektiv.  
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5. Metod 

5.1. Litteratursökning  

Friberg (2012) förklarar litteraturöversikten som en strukturerad metod för att skapa en 

vetenskaplig översikt över ett valt ämne. Genom denna metod har vi kommit att identifiera 

och utveckla kunskap om upplevelser av att leva med ADHD. 

 

5.2. Datainsamling  

Litteratursökningen har utförts i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. 

Utifrån rekommendationer från Forsberg och Wengström (2016) har sökningen skett med 

MeSH- termer (Medicals Subject Headings) och underordnade termer (subheading) och 

sökord relaterat till syftet: ADHD, symptoms, adults, patients experiences, quality of life och 

qualitative research.  

 

5.3. Urval 

Urvalet av artiklar har gjort utifrån uppsatsens syfte. Med detta har författarna begränsat 

perioden av vetenskapliga artiklar mellan år 2000-2017 (Bilaga 1). Författarna har valt artiklar 

endast med full text. Dessutom har de exkluderat artiklar som inte är vetenskapligt granskade, 

peer reviewed. Författarna har även gjort avgränsning till att endast inkludera artiklar skrivna 

på engelska. Inga geografiska begränsningar har använts. Urvalet av artiklar har skett genom 

att fokusera på ADHD i vuxen ålder. Målet med urvalsprocessen har varit att inkludera titlar 

och sammanfattningar av artiklar gällande fenomenet som studerats. Enligt Fribergs metod 

(2012) har författarna kritiskt granskat och valt ut artiklar som relaterade till syftet för denna 

litteraturöversikt. Författarna har valt kvalitativa artiklar därför att detta material är mer 

tillämpliga till litteraturöversikten än kvantitativa designen som fokuserar på siffror då denna 

metod speglar forskningsdeltagarens upplevelser. 

 

5.4. Dataanalys 

Dataanalysen baseras på tio artiklar (Bilaga 2) och var inspirerad av Friberg (2012) vilket 

innebär att artiklarna har granskats vad gäller kvalitet och om de motsvarar vårt syfte. Därefter 

analyserades artiklarnas resultat noggrant och systematiskt. Dataanalysen kom att bygga på 

teman som kunde möjliggöra att redovisa det valda ämnet. Målet med analysen var att 

identifiera likheter och skillnader mellan materialet med hjälp av de ingående artiklarnas 

resultat. Initialt kodade författarna var för sig och sedan jämförde de med varandra (Henricson 

och Billhult, 2013). Därefter gjordes en tematisering med teman och underteman. Författarna 
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kategoriserade resultaten från de valda artiklarna i två teman och subteman som belyser 

upplevelser och erfarenheter före och efter ADHD-diagnos.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande litteraturöversikt används vetenskapliga artiklar som har tillstånd från etisk 

kommitté eller redogör för att de har gjort noggranna forskningsetiska överväganden (Friberg, 

2012). Kjellström (2012) pekar på att forskningsetik syftar till att skapa kunskap och öka 

förståelsen för att kunna ge råd om hur informations-, samtyckes- och anonymitetsprinciperna 

ska tas hänsyn till samt hur forskning redskapet ska användas. Arbetet har byggt på att hantera 

de etiska kraven om formulerade vägledande grundprinciper i etik. Dessutom har författarna 

använt ett svenskt och ett engelskt lexikon relaterad till deras språksvårigheter. 

 

7. Resultat 

Resultatet har strukturerats som två teman med tillhörande subteman. Första temat berättar 

om Livet före diagnosen och innehåller fyra subteman: Låg självkänsla, Känsla av isolering, 

Svårigheter att hantera problem och Att inte bli förstådd. Det andra temat beskriver Livet 

efter diagnosen och innehåller fem subteman: Kvarstående problem trots diagnos och 

behandling, Lättnad över att få en diagnos, Upplevelser av att medicineras för ADHD, 

Betydelsen av en stödjande omgivning samt Ovärdigt bemötandet. 

 

7.1. Livet före diagnosen 

7.1.1. Låg självkänsla 

I studien av Fleischmann och Miller (2013) beskriver individer sina svårigheter i relationer 

med vänner och föräldrar under barndomen som sedan i vuxenlivet orsakat dåligt 

självförtroende och låg självkänsla. Flera berättade att de ofta under barndomen fick höra att 

deras "problematiska personlighet" ansågs vara grunden till deras svårigheter. Flera trodde 

före diagnosen att det var något fel med dem och detta berodde på deras brist på självkontroll 

och självtroende. 

 Deltagarna i studien av Schrevel, Dedding, Van Aken, & Broerse (2014) beskriver 

maktlöshet, brist på förståelse i samhället och dåligt självbild.  Maktlöshet i kombination med 

låg självkänsla beskriver deltagarna med ord ”Jag vill men jag kan inte”. De beskriver 

oförmåga att genomföra dagliga aktiviteter eller kontrollera sina tankar och känslor. I sociala 

situationer berättar deltagarna att deras beteenden oftast uppfattas som olämpligt såsom dåligt 
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beteendekontroll, svårigheter att behålla fokus på ointressanta uppgifter samt prioritera sina 

aktiviteter. Relaterat till detta beskriver flera upplevelser av låg självkänsla.  

 Upplevelser av att komma ifrån en annan värld beskrivs (Schrevel, Dedding, Van Aken, & 

Broerse, 2014). Deltagarna beskriver att deras svagheter är att de inte kan tänka och agera 

som samhället vill. Tillsammans med bristen på förståelse i den sociala miljön har det en 

destruktiv inverkan på deras självbild. En av deltagarna beskriver att social påverkan skapar 

prestationer att vara perfekt men inte lyckas. En annan person beskriver höga förväntningar på 

sig själv men hade svårt att komma igång med uppgifter. Efter många erfarenheter av 

misslyckande händelser känner sig de ofta värdelösa. Många beskriver rädsla för kontinuerligt 

misslyckande (Schrevel, Dedding, Van Aken, & Broerse, 2014). 

 I studier (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008; Toner, O´ Donoghue & Houghton, 2006) 

beskriver deltagarna många problem relaterat till deras tillstånd före diagnosen. Deltagarna 

berättar att de under barndomen kände att de skiljde sig från andra, att de var annorlunda. De 

upplevde många missnöjda situationer i livet. De fick ibland höra att de var dumma och de 

passade inte in i familjen. Några deltagare berättar att de hade en känsla av att inte tillhöra 

familjen. En känsla av att de var annorlunda än sina syskon (Young, Bramham, Gray & Rose, 

2008). En av de intervjuade individerna berättar att frustration och förvirring före diagnosen 

ledde till låg självkänsla och skuldkänslor för sina svårigheter och misslyckanden. Dessutom 

berättar deltagarna att oförståelse för deras problem ledde till lidande. De var frustrerade, 

förvirrade och arga på sig själva utan att förstå vad de gjorde fel. Dessa känslor ledde till låg 

självkänsla. De blev även utsatta för fördomar och diskriminering. Flera beskriver att de hade 

låga förväntningar på vad de kunde uppnå i skolan (Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). 

Innan diagnosticeringen upplevde de problem med impulsivitet, inlärningssvårigheter, 

okontrollerad tankar och känslor och även långa perioder av depression.  

 

7.1.2. Känsla av isolering 

Vissa deltagare upplevde misslyckande i skolan samt social isolering eftersom de trodde att 

de var konstiga och annorlunda än andra människor. Flera beskriver att de lämnat skolan i 

förtid och började jobba. På grund av deras bristande organisatoriska förmåga som krävs för 

att slutföra ett arbete resulterade detta i täta arbetsbyten. De kände ibland att de hade en 

dubbel personlighet. En person berättar att hen trodde att hen hade en demon inom sig som 

var orsaken till alla misslyckanden (Toner, O´ Donoghue & Houghton, 2006).  

 De flesta vuxna med ADHD beskriver flera sidor av att leva med funktionsnedsättningar 

såsom koncentrationssvårigheter, ouppmärksamhet, organisatoriska problem, glömska, svårt 
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att förstå sociala situationer samt känslomässiga problem (Fleischmann & Miller, 2013). En 

av de drabbade beskriver en känsla av isolering. 

 Deltagarna i studien av Kronenberg et al. (2014) betonar sina upplevelser oro, rädsla och 

förvirring. Detta har varit orsak till att deltagarna många gånger inte lyckats koppla ihop 

händelse och känsla vilket fått till följd att de känner att de skiljer sig från andra. Dessutom 

har de haft svårt att skilja mellan oro, glädje, olycka (Kronenberg et al., 2014).  

 

7.1.3. Svårigheter att hantera problem 

I studien av Matthys, et al. (2014) beskriver patienter med ADHD-symptom sina upplevelser 

av olika tankar och känslor vilket leder till förvirring och ibland oro och spontanitet i 

situationen. Deltagarna beskriver upplevelser av att ha svårt att planera sitt vardagliga liv då 

de saknar initiativförmåga (Kronenberg et al., 2014).  Personer med ADHD berättar även om 

avsaknad av struktur i vardagen som leder till att de känner sig hjälplösa i behov av en 

verksam behandling och vård (Matthys, et al., 2014). 

 I Kronenbergs studie framkommer också att en av deltagarna säger att hen ofta inte känner 

sig frisk och blir värre utan någon anledning. Deltagarna talar även om att de inte har kunnat 

hantera sina funderingar och känslor av frustration och detta kan orsaka häftig oro vilket 

framkallar extra spontanitet. Deltagarna beskriver även att de inte kan vila vilket skapar 

ogynnsamma verkningar som exempelvis att de upplever olika mellanmänskliga konflikter i 

vardagen (Kronenberg et al., 2014).  En deltagare rapporterar i studien av Toner, O´ 

Donoghue och Houghton (2006) att cigaretter och alkohol hade en avslappnande effekt före 

diagnos och medicinering. Det var en nödvändighet för vissa att hjälpa dem att slappna av 

efter en stressig dag och/eller för att känna sig normal och/eller att glömma sina problem. 

 I studien av Fleischmann och Fleischmann (2012) berättar vuxna personer med ADHD om 

sina erfarenheter före diagnosen. Deltagarna beskriver att svårigheter att hantera livshändelser 

innebär att de kände sig skyldiga vid uteblivna framgångar. Dessa hinder gjorde att många var 

tvungna att byta skola, arbete, sluta umgås med vänner och även misslyckade äktenskap. Allt 

detta som de har upplevt i sitt liv, skyller de själva på sitt spontana beteende som medför 

besvär med att hantera vardagen. En av deltagarna talar vidare om skuldkänslor eftersom hen 

har känt sig inkompetent vilket i sin tur har lett till svårighet att behärska sina starka känslor. 

 

7.1.4. Att inte bli förstådd 

Vuxna med ADHD klagar på brist på förståelse från omgivningen som de beskriver som: 

”Samhället tror att vi kan men vi vill inte” (Schrevel, Dedding, Van Aken, & Broerse, 2014). 
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Deltagarnas sociala miljö, till exempel familj, förväntar sig att de ska kunna utföra enkla 

uppgifter. För deltagarna är dessa vardagliga sysslor ofta komplicerade eftersom de inte kan 

behålla fokus på och genomföra dem. Deltagarna beskriver att de har känslor av att bli 

tvingade att anpassa sig för att uppnå samhällets förväntningar (Schrevel, Dedding, Van 

Aken, & Broerse, 2014). Ibland känner de att de är tvungna att vara någon annan och att det är 

något fel med dem. Deras försök att anpassa sig leder till besvikelse och misslyckande när de 

inte kan uppfylla samhällets normer. Denna spiral av maktlöshet och bristande förståelse från 

deras sociala omgivning leder till dålig självbild och självkänsla.  

 

7.2. Livet efter diagnosen 

7.2.1. Kvarstående problem trots diagnos och behandling 

Young, Bramham, Gray och Rose (2008) studie beskriver deltagarna upplevelser av oro när 

de tänker på sin framtid. De oroar sig att samhället inte kommer att acceptera deras ADHD. 

Men de uttrycker också en förhoppning att stigmat som sjukdomen medför ska minska i 

framtiden. 

  I studien av Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och Niebler (2012) beskriver deltagarna 

negativa upplevelser av att leva med ADHD. De klagar på att ADHD hade destruktiv inverkan 

på deras ekonomi genom att de hade minskade inkomster på grund av sina impulsiva beslut 

eller svårigheter att behålla ett arbete. Dessutom beskriver de oförmåga att hantera skulder 

och missade karriärchanser. Många av deltagare ansåg att de mötte oförståelse i den sociala 

sfären på grund av deras beteende. Detta ledde till ett ensamt liv med mindre socialt stöd. 

Deltagarna i studien uttrycker att symtom och konsekvenser av ADHD kvarstår hela livet 

trots medicinering. 

 Flera beskriver negativa effekter av ADHD särskilt när det gäller yrkesmässiga 

arbetsförmågor, socialt stöd och ekonomisk säkerhet (Brod et al., 2012). Vuxna med 

diagnosen ADHD upplever högre arbetslöshet eller krav på jobbet, samt problem i relationer 

med andra, i äktenskap och familjen (Schrevel, Dedding, Van Aken, & Broerse, 2015). De 

med diagnosen upplever oförmåga att kontrollera tankar och känslor. Deltagare rapporterar att 

deras impulsivitet kan leda till situationer där de sårar andra människor (Michielsen et al., 

2015). De beskriver att koncentrationssvårigheter gör att de har svårt att göra två saker 

samtidigt, glömmer saker och har svårigheter att koncentrera sig på samtal. Deras glömska 

leder till känslor av irritation eller att de har svårt att upprätthålla vänskap eftersom de 

ständigt glömmer att höra av sig till vänner. De har svårigheter att planera sin vecka effektivt 

och det resulterar i stress (Michielsen et al., 2015).   
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 Många av deltagarna påpekar att de håller sin ADHD diagnos hemlig för de flesta eftersom 

de tror att de kommer bli missförstådda på grund av ADHD (Toner, O´ Donoghue & 

Houghton, 2006). 

 

7.2.2. Lättnad över att få en diagnos 

Med ADHD diagnosen kom en ny medvetenhet om orsakerna till deltagarnas svårigheter. 

Under hela sitt liv ansåg deltagarna att hantering av svårigheter var utanför deras behärskning, 

deltagarna beskriver att de slutligen kan förstå att det inte var deras fel (Toner, O´ Donoghue 

& Houghton, 2006). 

 Personer som fick diagnosen beskriver att de ser positivt på sitt liv (Hansson Halleröd, S. 

L., Anckarsäter, H., Råstam, M., & Hansson Scherman, M., 2015). Dessutom beskriver de att 

behandlingen av ADHD förbättrade deras funktionsnedsättningar, ökade deras livskvalité och 

självförtroende. Vuxna berättade att deras självbild förbättrades när de förstod att sjukdomen 

var orsaken till deras beteendesvårigheter. De beskriver också att de befriades från 

skuldkänslor och skam. De flesta var nöjda att de slutligen kunde få diagnosen och 

behandlingen eftersom de fick en allmän förbättring av sina förmågor att hantera sina 

beteendesvårigheter samt det sociala och familjelivet. De märkte även bättre förståelse i 

omgivningen, fick ett urval av vänner som kunde uppskatta dem för vilka de var. Efter 

behandlingen beskriver de även en förbättring av självförtroende.    

 I en annan studie identifierar deltagarna i undersökningen positiva aspekter av att ha fått 

diagnosen ADHD (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler, 2012). Några deltagare 

framhävde att livet blev lättare och symtomen minskade med ökad visdom och 

självkännedom som kom med åldrandet. Även farmakologisk behandling ansågs vara till god 

hjälp. 

 Deltagarna i studien av Ek och Isaksson (2013) beskriver erfarenheterna av engagemang 

och hur de utför vardagliga aktiviteter med anpassad behandling och stöd. De pekar på sina 

förmågor såsom kreativitet, entusiastisk förhållningsätt, medvetenhet om mångfalden av saker 

samt hyperfokusering på vissa ämnen (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler, 2012). 

Å ena sidan anger deltagarna att aktiviteten måste vara roligt, inspirerande och krävande då 

blir de mer engagerade för att utföra denna aktivitet (Ek och Isaksson (2013). Å andra sidan 

visar de att aktiviteten måste vara betydelsefull och kreativ annars ger de upp och slutför inte 

aktiviteten. Deltagarna i studien visar även att ett uppenbart mål för en aktivitet uppfattas som 

inspirerande för deras engagemang att genomföra dagliga aktiviteter. Ett mål kan skapa en 

känsla av att aktiviteten är meningsfull. Det kan vara en tävling eller att lära sig något nytt till 
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exempel japanska språket eller ett rent hem. När de har nått sitt mål då upplever de känslor av 

tillfredsställelse och välbefinnande.  

 I studien av Young, Bramham och Gray (2009) beskriver deltagarna en intensiv känsla av 

lindring och stark känsla av lycka att deras livslånga strävan efter en förklaring av sina 

lidanden äntligen kommit till ett slut. Vissa deltagare påpekade att de var arga över att de inte 

hade fått diagnosen tidigare eftersom deras vardagliga liv hade varit en ständig kamp. De 

säger att denna ilska ledde till sorg att de hade förlorat många år av sitt liv då de levde med 

tankar att de var avsedda att misslyckas. Efter ADHD diagnosen beskriver de att de accepterar 

sjukdomen. 

 En av informanterna beskrev sin upplevelse efter diagnosen som att finna mening i livet 

samt förmåga att hantera sin vardag (Fleischmann & Fleischmann, 2012). Vissa deltagare 

beskriver att de upplever ADHD som en gåva (Schrevel, Dedding, Van Aken, & Broerse, 

2014). 

 

7.2.3. Upplevelser av att medicineras för ADHD 

I deltagarnas berättelser visar sig att medicineringen vid ADHD löser den tidigare känslan av 

dåligt självförtroende och känslan att de skiljer sig från andra. De beskriver en förbättring av 

att deras förmågor, bland annat samarbetsförmåga, motivation samt organisatorisk förmåga. 

De beskriver att deras medicinering bidrar till en mer värdefull och hoppfull tro på framtiden 

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

 Några i studien av Fleischmann och Miller (2013) berättar att de upplevt stress, hjälplöshet 

samt haft allvarliga känslomässiga problem trots medicinering.  

 Att få kunskap om ADHD gjorde det mycket lättare för vuxna med ADHD att planera och 

genomföra strategier för att hantera symtom på ADHD (Toner, O´ Donoghue & Houghton, 

2006). Deltagarna beskriver att behandlingen ger dem en möjlighet att sitta still på ett ställe 

och arbeta fast på ett enda projekt samt att medicinering har en god effekt på ångest och 

depression. Deltagarna beskriver också att diagnosen medfört att de får ekonomiskt stöd, 

professionellt vård samt betydelsefullt stöd av familjemedlemmar.    

 

7.2.4. Betydelsen av en stödjande omgivning 

I studien av Fleischmann och Miller (2013) betonar deltagarna positiva aspekter av ADHD. 

De anser att det finns möjligt att skapa ett framgångsrikt liv genom att erkänna sitt eget värde 

och unika egenskaper. En person berättar att leva med ADHD betyder att göra fem saker på 
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en gång, att vara kreativ samt att ha en underbar familj trots sjukdomen. Flera beskriver att de 

hjälper andra genom att dela sina berättelser på Internet.  

 Flera av deltagare påpekar att de behöver stöd, inspiration eller påminnelser för att utföra 

vardagliga aktiviteter (Ek & Isaksson, 2013). Genom att delta i stödgrupper för vuxna med 

ADHD träffar de människor som delar och förstår deras tillstånd (Toner, O´ Donoghue & 

Houghton, 2006).  

 Några av deltagarna berättar att de får hjälp av familj, omgivning samt sjukvårdspersonal 

att ordna sin vardag och inspiration till att ta initiativ till att starta och försätta genomförandet 

av vardagliga uppgifter (Ek & Isaksson, 2013). De berättar att hjälpen från andra ger dem 

energi för att slutföra aktiviteter eftersom de har lätt att fokusera på uppgiften när de har stöd 

av en person som påpekar vad de bör göra. Deltagarna visar även att stödet är betydelsefullt 

för deras utveckling av självförtroendet. Genom socialt stöd känner de att de kan försöka att 

realisera aktiviteter som de tidigare inte kunde hantera.  

En av deltagarna i studien säger att hen blir engagerad i vardagliga sysslor när hen känner 

sympati med andra människor. Att göra uppgifter tillsammans med andra engagerar 

deltagarna att vara kreativa till exempel att finna nya lösningar på problem. Flera av de med 

ADHD beskriver att de deltar i den sociala miljön genom att träffa andra människor online. 

De beskriver att det är ett slags substitut för ett vanligt socialt liv. Deltagarna känner 

samhörighet samt känner sig behövda och tillfredsställda (Ek & Isaksson, 2013).  

 Deltagarna påpekar också hur viktigt det är att ha ett ansvar. Att ha ett arbete ger tillfälle 

att dela vardagliga uppgifter med andra. De förklarar att det är lättare att arbeta med andra än 

på egen hand eftersom de blir inspirerade att utföra krävande uppgifter samt känner att de är 

värdefulla (Ek & Isaksson, 2013).  

 

7.2.5. Ovärdigt bemötande 

I en studie av Matheson et al. (2013) beskriver deltagarna att de inte är nöjda på grund av 

negativa attityder samt brist på uppmärksamhet gällande behandling av ADHD från 

sjuksköterskor. Resultatet visar även att deltagarna upplever misstänksamhet och negativa 

attityder från sjukvårdspersonalen vilket kan påverka dem negativt. Deltagarna berättar att de 

fått ofullständigt stöd i form av psykologiska behandlingar. Vissa vuxna med ADHD har varit 

med om att inte få tillgång till farmakologiska behandlingar (Matheson et al., 2013).  
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8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur vuxna individer upplever att leva med ADHD. Från 

början hade författarna svårt att hitta relevanta artiklar som besvarade översiktens syfte. För 

att göra ett noggrant urval av artiklar bestämdes att genom flera databaser hitta rätt sökord 

bland annat ADHD, adults och attityder som kan vara relevanta för syftet. Svagheten med att 

hitta relevanta artiklar berodde på att författarna inte hade använd tillräckligt med sökord. 

Efter utökade ökningar i databaserna fann vi 14 artiklar som var relaterade till vårt syfte. Efter 

genomläsning visade sig 13 av dessa artiklar besvara vårt syfte. Från början av arbetet var 

tanken att beskriva vuxnas upplevelser att leva med ADHD i olika länder men material fanns 

inte tillgängligt. I litteraturöversikten har författarna valt enbart kvalitativa studier då dessa 

syftar till att beskriva personers levda livserfarenheter och upplevelser (Henricson, 2012). 

Detta kan betraktas som en styrka att hitta relevanta och omfångsrikare artiklar. Att använda 

artiklar från olika länder, såsom USA, Sverige, Israel, Holland, England, Belgien, Australien 

och Stor Britannien, kan anses som styrka i studien eftersom det kan ges mer allomfattande 

syn på hur vuxna upplever ADHD (Friberg, 2012). Författarna är medvetna om att vården kan 

se annorlunda ut beroende på var i världen vuxna patienter med ADHD befinner sig. 

Upplevelser av ADHD är liknande oavsett varifrån deltagaren kommer vilket förstärker 

resultatets generaliserbarhet. Författarna har fördelat samt bearbetat resultat var för sig vilket 

enligt Henricson (2013) stärker litteraturöversiktens pålitlighet. De valda artiklarna 

kvalitetsgranskades genom att författarna jämförde varandras granskningar. För att stärka 

trovärdigheten av resultatet samt vid eventuella tveksamheter diskuterades resultatet med 

handledare samt andra studenter i grupphandledningen vilket bidrog till ökad reflektion samt 

diskussion om arbetet (Henricson, 2012). Artiklarna har noga undersökts enskilt för att sedan 

diskuteras gemensamt. I dataanalysen har författarna samtalat och undersökt skillnader samt 

likheter och tillsammans diskuterat teman och underteman utkommit från undersökningarnas 

resultat. Detta menar Henricson (2013) bör förekomma i en litteraturöversikt för att 

säkerställa tillförlitligheten i litteraturöversiktens resultat. Detta förstärker även pålitlighet i 

litteraturöversiktens dataanalys och resultat. 

 

8.2. Resultatdiskussion 
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8.2.1. Livslidande i form av en låg självkänsla  

I resultatet framkom att deltagarna beskrev låg självkänsla och problem i många sociala 

situationer. Detta kan förstås som ett lidande vilket till stor del var beroende av de prestationer 

och förväntningar som personerna möttes av i samhället och vilka förutsättningar som gavs 

för att hantera dessa. I resultatet har vuxna personer beskrivit hur de upplevde sitt liv före 

diagnosen och hur de hanterar sin diagnos. Det framkommer att problem relaterat till ADHD 

finns kvar även i vuxen ålder.  

 Även visade resultatet att deltagarna upplevde låg självkänsla genom att de blev ifrågasatta 

av omgivningen. I värsta fall kunde deras funktionedsättningar och stigma leda till psykisk 

ohälsa. Detta är i motsats till diskrimineringslagen (2008:567) som syftar till att motverka 

fördomar och diskriminering samt ge tillgång till lika rättigheter oavsett funktionsnedsättning. 

Enligt lagen har personer med ADHD lika rätt till behandling, åtgärder och stöd som personer 

som inte befinner sig i samma situation. Litteraturen visar att personer med ADHD utsätts för 

stigmatisering (Mueller, Fuermaier, Koerts, & Tucha, 2012; Lebowitz, 2016). Stigmatisering 

av psykisk störning kännetecknas ofta av social utstötning och stereotypa uppfattningar att 

personer med funktionsnedsättningar är inkompetenta, slarviga och farliga. 

 Ohälsa och lidande, här ADHD, berör hela individens livssituation (Eriksson, 1993; 

Eriksson, 1994). Eriksson menar att livslidande antar olika former men är alltid en unik 

blandning av glädje och lidande. Deltagarna påpekade att efter en lång meningslös inre kamp 

med sig själva, accepterade de sitt tillstånd att de var annorlunda. Barndomen samt tonåren 

beskrev de som en obehaglig tid med konflikter på grund av ångest, uppmärksamhetsproblem, 

impulsivitet samt lågt självförtroende. 

 

8.2.2. Åtgärder vid hantering av ADHD symtom 

Tidig diagnos av ADHD och lämplig intervention kan bättre rusta individer att hantera sina 

ADHD symtom (Toner, O´ Donoghue & Houghton, 2006). Stöd i form av terapi och 

rådgivning för både individer med diagnos samt deras familjer kan lindra stress i deras 

vardagliga liv. Sådana åtgärder kan hjälpa till att åstadkomma betydelse och kontroll. 

Diagnosen ansågs ge ökad kunskap om deras funktionsnedsättningar. Denna kunskap kunde 

fungera som en resurs för förbättrad funktionell förmåga i vardagen oavsett vilka 

huvudsymtom av ADHD som individen hade. Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan 

lindras genom att hitta en kraft bland annat stark vilja eller förmågor som hjälper att hantera 

orättvishet i verkligheten. Det betyder att personen inte är hjälplös, utan har resurser att bli 

redo när olyckliga saker inträffar i livet. Vuxna med psykologisk mognad hanterar bättre 
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stressande händelser. Medicinering samt psykosocialt stöd, exempelvis få insatser såsom 

individuella stödsamtal, social färdighetsträning i grupp och kognitiv beteendeterapi kan 

underlätta att hantera familjerelationer, slutföra utbildning och ha karriär. Därför visar studier 

att stöd av en psykolog och gruppterapi är viktiga komponenter som hjälper individer med en 

diagnos av ADHD samt familjemedlemmar att utveckla en förståelse för de eventuella 

effekterna av ADHD (Ek & Isaksson, 2013).  

 Föreliggande litteraturöversikts resultat visar att stöd, medicinering samt själva förståelsen 

av symtomen hjälper att saker och händelser ordnar sig. Det som såg ut som ett problem eller 

svårighet går att lösa på ett rimligt och enkelt sätt.  

 Efter diagnosticeringen fick vuxna med ADHD fördjupade kunskap om sin 

funktionsnedsättning och vad som kunde vara orsaker till deras symtom och olämpliga 

beteende vilket sågs som en lindring i lidandet. Ökad insikt om störningen och dess 

funktionella komplikationer ledde också till självacceptans och ökat självförtroende. 

Resultatet visar även att medvetandet om diagnosen kunde skapa en positiv effekt för 

personernas förmåga att hantera sina problem och minska deras besvär med 

uppmärksamhetsbrist, koncentration och underlätta anpassningen i samhället. Med stöd och 

medicinering blev deltagarna mer kreativa och beskrev upplevelser av att de tänkte snabbare 

än personer utan ADHD. De deltagare som såg ADHD som en gåva påpekade att 

självkännedom gav möjlighet till medvetenhet om de egna svagheterna som då blev 

begripliga. Eriksson (1993) förklarar att individens möjligheter finns inom henne själv. Med 

detta menar Eriksson att människan behöver ha självförtroende för att kunna utöka sina 

resurser att finna nya vägar för att kunna hantera sin ohälsa.  

 

8.2.3. Bemötande 

Resultatet visar att personer beskriver olika upplevelser före och efter diagnos. Deltagarna 

beskrev i resultatet dåliga erfarenheter och den bristande tillgången till behandling eller 

medicinering av ADHD-diagnosen.  Personerna kände sig misstrodda i vårdsituationen och 

ansåg att de fick alltför lite hjälp både psykologiskt och pedagogiskt från sjukvården. Detta 

skapade en ogynnsam upplevelse av vården vilket i sin tur ledde till att patienter med ADHD 

fick anstränga sig att klara av sina problem. Inom vård och omsorg har det diskuterats om 

möjligheter till speciell vård vilken kan vara till hjälp för patienter eftersom de då kunde 

uppleva sig mer informerade om vård och medicinering av ADHD (Matheson et al., 2013). 

Studien av Hansson Halleröd, Anckarsäter, Råstam & Scherman (2015) betonar att kunskap 

om individens sammankoppling av erfarenheter före och efter diagnosticeringen är den 



 
 17 (29) 

 

viktigaste aspekten för sjuksköterskor, eftersom dessa erfarenheter kan påverka välbefinnande 

och behandlingen. Eriksson (1993)  anser att sjuksköterskor med skicklighet kan agera för 

andras välbefinnande. Ett integrerat tillstånd av sundhet, hälsa och uppfattning av välbehag 

kan vara både viktig och lämplig förutsättning för hälsan. 

 Sjuksköterskans medvetenhet om ADHD kan ha stor betydelse och inverkan på patientens 

välbefinnande att känna sig frisk. Enligt Socialstyrelsen (2014) bör sjukvården erbjuda 

läkemedelsbehandling till alla med ADHD utan samsjuklighet. Målet med vården är att lyssna 

på patientens behov och önskemål. Sjuksköterskans roll bygger på att ha ansvar för de 

patienter vilka försöker få hjälp (Dahlberg & Segesten, 2010). Som vårdpersonal är det viktigt 

att möta, behandla och ge patienten vård med respekt samt att se patienten som en människa 

oavsett sjukdomen vilket bidrar till patientens välbefinnande. Inom vården bör sjuksköterskan 

möta patienter med empati så att patienten får den goda hjälpen. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan känner ansvar för patientens omvårdnad oavsett vilken störning eller sjukdom 

personen har. Dessutom bör sjuksköterskan känna sig delaktig i utredningar och behandlingar 

vid ADHD så att patienten känner sig säker och blir väl informerad gällande hens tillstånd. 

Sjuksköterskans mål är att framställa och förmedla lärdom vilket leder till en god vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Denna utveckling kan ha stor effekt på patientens 

välbefinnande relaterat till deras hälsotillstånd och lidande.  

 Personen med ADHD kan med stöd och professionell hjälp stärka sina förmågor och 

resurser. För att individen ska känna välbefinnande samt känna att vardagen är begriplig igen 

behöver hen hitta och strukturera nya rutiner med sjuksköterskans stöd. Sjuksköterskans roll 

är att inte kränka patientens värdighet samt inte fördöma utan att vårda patienten med respekt 

och att skapa en god vårdrelation mellan vårdgivaren och vårdtagaren där patienten kan 

uppleva trygghet (Eriksson, 1994). Sjuksköterskans roll baseras på bemötandet och genom 

detta kan sjuksköterskan skapa en dialog med patienten. Dialogen kan bidra till bättre 

förståelse för patientens psykiska tillstånd. Denna dialog gör att patienten upplever 

meningsskapande i vården (Arman & Rehnsfeldt, 2011). För att förhindra misslyckanden och 

även brist på förståelse behöver individer med ADHD be om hjälp. Det kan vara en 

professionell terapi och kontakt med andra personer med ADHD. Sådana åtgärder hjälper 

individen att reflektera över sitt beteende och acceptera sitt tillstånd.  

 

8.2.4. Att hitta meningen i livet 

Resultatet beskriver fördelar efter diagnosen där deltagarna genom att skapa kunskap om 

diagnosen har skapat en mening med livet. Eriksson (1993) menar att hälsans relativitet 
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betyder att en individ ska ha förståelse för andra människor som en del av individens liv och 

fullständighet. Att lidandet är kopplad till livet, till individers tolkning om betydelsen i 

personens eget liv. Individers talang att ha en åsikt om meningen i livet kan i sin tur leda till 

hens välbefinnande samt att finna hopp i resten av livet. Eriksson (1994) förklarar att 

människan bör kämpa mot hinder som inträffar i livet. Tron, hoppet och kärleken bidrar till att 

hitta meningen för att lösa de problem som livet ställer. Med andra ord behöver individen 

göra sitt bästa för att komma igenom olyckliga upplevelser. Personer som lider av kronisk 

eller obotlig störning måste hitta strategier för att kunna hitta meningsfullhet och 

förhoppningar i sitt liv som kan underlätta livet i sådan situation att leva vidare. Här kan 

sjuksköterskan vara till hjälp. 

 

8.3. Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat visar både negativa och positiva upplevelser efter att som vuxen 

ha diagnosticerats med ADHD. Utifrån resultatet finns ett behov av ökad kunskap hos hälso- 

och sjukvårdspersonal om ADHD hos vuxna. Centralt för sjukvårdspersonalen är att få insikt i 

hur de bör bemöta dessa patienter för att förhindra ohälsa samt öka deras välbefinnande 

relaterat till personens störning och livsvärld.  

    Författarna anser att en betydelsefull faktor i vården är att patienten vårdas med respekt och 

omtanke vilket kan leda till att patienten återhämtar sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att individer med ADHD har otillräckligt 

stödinstaser samt brist på förståelse inom vården. Olika stödinsatser riktade till vuxna med 

ADHD behöver utvärderas i kliniska studier. Ett särskilt fokus i denna forskning bör vara 

sjuksköterskeledda stödinsatser. 

 Dessutom uppmärksammar författarna att orsaken till ADHD fortfarande är okänd. Därför 

anses författarna att en ny forskning bör fokusera på orsaker till ADHD.  

 

9. Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar på två olika teman som innehåller deltagarnas upplevelser 

före och efter diagnosen. Resultatet visar att deltagarna i studien har haft olika erfarenheter av 

livet med ADHD. 
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 Första temat i resultatet beskriver negativa upplevelser före diagnosen. Deltagarna berättar 

om sina erfarenheter om brist på förståelse från samhället vilket ledde till låg självkänsla och 

lågt självförtroende.  

 Det andra temat berättar om både negativa och positiva upplevelser av att få diagnosen 

ADHD som vuxen. Negativa upplevelser som redovisas i resultatet är att deltagarna trots 

behandling fortfarande upplevde konsekvenser av störningen. Resultatet pekar även på 

bristande kunskap inom vården. Det senare har medfört att deltagarna tappat sin känsla av 

trygghet. Positiva upplevelser som beskrivs är förbättrad livskvalitet, arbetsförmåga samt 

impulskontroll med hjälp av medicinering och stöd. 
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ADHD and  
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10 Full text, peer reviewed, 
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4 2 Schrevel et al., 2015 
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and treatment 

and experience 

34 Full text, peer reviewed, 

2010-2016, English 

9 5 Fleischamnn och Miller, 

2013; Hansson Halleröd 

et al., 2015; Matthys et 

al., 2014; Young et al., 

2009; Young et al., 2008  

PsykInfo ADHD and 

patient 

experiences and 

adults and 

quality of live 

7 Full text, peer reviewed, 
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2 1 Brod et al., 2012 

Cinahl Complete ADHD and 
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experiences and 

adults and 
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6 Full text, peer reviewed, 

2010-2017, English 

 

2 1 Matheson et al., 2013 

PubMed ADHD and 

adults and 
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qualitative 

research 

29 Full text, peer reviewed, 

2010-2017, English 

 

3 1 Ek & Isaksson, 2013 
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everyday life and 
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2010-2017, English 

 

4 2 Fleischmann, A., & 
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Brod, M., Schmitt, 

E., Goodwin, M., 

Hodgkins, P., 

Niebler, G. 

ADHD burden of 

illness in older 

adults: a life course 

perspective 

 

2012, USA, 

Quality of Life 

Research 

Att undersöka hur 

ADHD påverkar 

patienternas 

livskvalitet. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 27 vuxna med 

ADHD 

Datainsamling: 
Telefonintervjuer 

Analys: Grounded 

Theory 

 

Deltagarna upplever negativa 

konsekvenser av att leva med ADHD 

bland annat brist på förståelse och 

förlust av arbetet. 

Ek, A., & 

Isaksson, G. 

How adults with 

ADHD get engaged 

in and perform 

everyday activities  

 

2013, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Att beskriva hur vuxna 

med ADHD utför 

vardagliga aktiviteter. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 12 personer 
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Datainsamling: 
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varandra och känslor av samhörighet 
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Fleischmann, A., 
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Advantages of an 

ADHD Diagnosis  in 

Adulthood: Evidence 

From  Online 

Narratives 

2012, Israel, 

Qualitative 

Health Research 
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diagnos i vuxen ålder. 

Metod: Kvalitativ 
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Före diagnosen har deltagarna brist på 
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Experienced 

consequences of 

being diagnosed with 
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2015, Sverige, 
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Asherson, P., 
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Wong, I. 

Adult ADHD patient 

experiences of 

impairment, service 

provision and 

clinical management 

in England: a 

qualitative study 
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BMC Health 

Services 

Research 
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erfarenheter med 
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tillgång till diagnostik 

och behandling. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 30 vuxna med 
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Intervjuer 

Analys: Grounded 

Theory  

Studien visar behov av medicinering, 

rätt behandling samt stöd. 

Matthys, F., 

Soyez, V., van den 

Brink, W., 

Joostens, P., 

Tremmery, S., & 

Barriers to 

Implementation of 

Treatment Guidelines 

for ADHD in Adults 
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2014, Belgien, 

Journal of Dual 
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upplevelser för 

behandling av ADHD. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 5 fokusgrupper 
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Analys: Grounded 

Studien visar brist på information från 

familjen samt brist på rätt utredning för 

ställa ADHD diagnos.  Studien visar 

även risken för missbruk av ADHD 

medicinering. 
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Sabbe, B. 

 

Disorder Theory  

Michielsen, M., de 

Kruif, J., Comijs, 

H. C., van Mierlo, 

S., Semeijn, E. J., 

Beekman, A. T.   

et al., … Kooij, J. 

J.  

The Burden of 

ADHD in Older 

Adults: A Qualitative 

Study 

2015, Holland, 

Journal of 

Attention 

Disorders 

Att beskriva hur 

ADHD påverkar livet 

för äldre vuxna som 

uppfyller de 

diagnostiska 

kriterierna för ADHD, 

men är omedvetna om 

sin diagnos. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 17 personer > 

65 år som uppfyller 

diagnoskriterier för 

ADHD 

Datainsamling: 
Intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

Fem teman framkom: 

Vara aktiv 

Vara impulsiv 

Uppmärksamhetsproblem 

Mental rastlöshet 

Låg självkänsla 

 

Schrevel, S., 

Dedding, M., P., 

Van Aken, J., & 

Broerse, J. 

‘Do I need to become 

someone else?’ A 

qualitative 

exploratory study 

into the experiences 

and needs of adults 

with ADHD 

2015, Holland, 

Health 

Expectation 

Att beskriva vuxnas 

perspektiv av att leva 

med ADHD. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 33 vuxna med 

diagnosen ADHD  

Datainsamling: Åtta 

fokusgruppsdiskussion

er 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

Problem som identifierades under 

fokusgrupperna delades in i tre 

kategorier: maktlöshet, upplevd brist 

på förståelse från omgivningen när det 

gäller specifika ADHD problem och 

dålig självbild 

 

Toner, O´ 

Donoghue och 

Houghton  

 

Living in Chaos and 

Striving for Control: 

How adults with 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder deal with 

their disorder 

2006, 

Australien, 

International 

Journal of 

Disability 

Att beskriva hur vuxna 

personer som 

diagnosticerats med 

ADHD upplever 

tillvaron. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 10 män med 

diagnosen ADHD 

Datainsamling: 
Intervjuer 

Analys: Grounded 

Theory 

Vuxna med ADHD lever i ett tillstånd 

av kaos, utan kontroll. När tillståndet 

för kontroll uppnås är det aldrig 

permanent, och förlust av kontroll är 

oundviklig. Vuxna med ADHD lever 

ibland ett dubbelliv.  

Young, S., Gray, 

K., Bramham, J. 

A Phenomenological 

Analysis of the 

Experience 

of Receiving a 

Diagnosis and 

Treatment of 

ADHD in Adulthood 

2009, 

Storbritannien, 

Journal of 

Attention 

Disorders 

Att undersöka 

upplevelsen av att leva 

med en person som har 

genomgått en process 

för diagnos 

i sin vuxens ålder.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna 

med diagnosen ADHD 

i vuxen ålder 

Datainsamling: 
Intervjuer 

Analys: 

Resultaten tyder på ett behov av 

psykologiskt stöd till patienter 

som får diagnosen ADHD i vuxen 

ålder. Informationsbroschyrer riktade 

till partners som ger ökad kunskap 

och underlättar förståelse, vilket i sin 

kan hjälpa dem att bättre stödja deras 
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Fenomenologisk 

analys  

partner efter diagnosen. 

Young, S., 

Bramham, J. Gray, 

K., Rose, E. 

The Experience of 

Receiving a 

Diagnosis and 

Treatment of ADHD 

in Adulthood 

2008, 

Storbritannien, 

Journal of 

Attention 

Disorders 

Att beskriva vuxnas 

upplevelser att leva 

med ADHD samt 

deras upplevelser av 

behandling. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 8 vuxna med 

diagnosen 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

Från intervjuerna framkom tre 

huvudteman: (a) känslor före 

diagnosen "annorlunda" än andra, (b) 

den känslomässiga effekten av 

diagnosen, och (c) tankar om 

framtiden. 

 

 

 


