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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) hos vuxna är en neuropsykiatrisk 

diagnos som ofta bemöts med misstro trots att tre till fyra procent av den vuxna 

befolkningen i Sverige beräknas leva med diagnosen. ADHD påverkar många aspekter av 

det dagliga livet och kan problematisera sociala relationer, utbildning, arbetsliv, ekonomi 

och hälsa. Förståelse för individens funktionella förmåga är ett nödvändigt verktyg för 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Med medvetenhet om hur ADHD påverkar patientens 

funktionella förmåga ökar förutsättningarna för att kunna bedriva vård i enighet med den 

svenska Hälso- och sjukvårdslagen. 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka funktionell förmåga i det dagliga livet för 

vuxna med ADHD-diagnos. 

Metod 

Litteraturstudie valdes som metod. Databassökning genomfördes i Cinahl, PsycInfo och 

PubMed. Efter kvalitetsgranskning och sammanställning i en matris sammanställdes 

resultatet utifrån 15 inkluderade artiklar. 

Resultat 

Ett flertal faktorer framkom som påverkade funktionell förmåga i det dagliga livet för 

individer med ADHD-diagnos. De identifierade teman som påverkade individens 

möjligheter att fungera i olika miljöer och situationer var symtombild, samsjuklighet, 

stödjande relationer samt copingstrategier.  

Slutsats 

Symtombild och typ av undergrupp har stor inverkan på hur en ADHD-diagnostiserad 

individ anpassar sig till situationer och hanterade information i det dagliga livet. Kvinnor 

med konstaterad ADHD upplever i större utsträckning än män bristande funktionell 

förmåga i det dagliga livet. Då diagnostisering beskrivs vara ett startskott för utveckling av 

positiva copingstrategier framkom värdet av tidig diagnostisering av ADHD. 

 

Nyckelord: ADHD, vuxna, funktionell förmåga, genus, Carnevali 
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INLEDNING 

Förståelse för patienten som sjuksköterskan möter är av yttersta vikt då det är sjuksköterskans 

skyldighet att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 2§ bedriva 

“... vård på lika villkor för hela befolkningen”. De senaste 10-20 åren har forskning om 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ökat markant och kunskap om 

funktionsnedsättningen vuxit. Trots det tilltagande vetenskapliga intresset kring ADHD hos 

vuxna, upplever vuxna personer med diagnostiserad ADHD en bristande medvetenhet och 

skepticism hos vårdpersonal gentemot diagnosen. Detta trots att det skapats riktlinjer, 

diagnosverktyg och behandlingsmetoder för vuxna med ADHD (Matheson et al., 2013). 

BAKGRUND 

ADHD-diagnosens historiska utveckling 

Redan år 1902 föreläste pediatrikern George, F. Still om barn med beteendemässiga och 

motoriska störningar som till viss del överensstämmer med dagens kriterier för ADHD. 

ADHD beskrevs i sin fulla form som en neuropsykiatrisk diagnos enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) år 1987 i DSM-III och utvecklades därefter till 

att få undergrupper i DSM-IV år 1994. Gruppindelningen utgår från de främsta symtomen 

ouppmärksamhet och impulsivitet och kan därefter delas in i tre undergrupper; ADHD med 

huvudsakligen bristande uppmärksamhet, ADHD med huvudsakligen 

hyperaktivitet/impulsivitet samt ADHD av kombinerad typ (Stefanatos & Baron, 2007). 

Under 1990-talet uppmärksammades att ADHD-symtom inte begränsas till att förekomma 

bland barn utan fortsätter yttra sig och orsaka problem även i vuxenlivet (Goodman, 2009). 

Vuxna har jämförelsevis mindre uttalade symtom än barn, men den lägre symtomfrekvensen 

har inte visat sig innebära bättre funktion (Kooij et al., 2005). 

I DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2013) ändrades diagnoskriterierna för 

ADHD till att vara anpassade för vuxna. Ouppmärksamhet och impulsivitet måste enligt 

DSM-5 manifesterats innan 12 års ålder vilket är en ändring från kriterierna i DSM-IV där 

symtom måste ha förekommit innan sju års ålder (APA, 2013). Idag uppskattas det att tre till 

tio procent av svenska barn i skolålder har ADHD samtidigt som tre till fyra procent av 

Sveriges vuxna befolkning beräknas ha diagnosen (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2013). 

Uttryck av ADHD hos vuxna 

Den kliniska bilden av ADHD hos vuxna skiljer sig på flera sätt från den typiska kliniska 

bilden av ADHD hos barn. Kärnsymtom hos vuxna med ADHD kan sammanfattas till 

hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Hyperaktivitet anses som ett kärnsymtom 

hos vuxna trots att hyperaktiva symtom framstår som mindre uppenbara än hos barn då de 

manifesteras i mer dämpade former. Hyperaktivitet hos vuxna manifesteras i stället som en 

inre känsla av rastlöshet, uppvarvad sinnesstämning, energiskt förfarande och överdriven 

pratsamhet. Att inte kunna sitta still i situationer där det förväntas samt oroliga handrörelser 

och ett ständigt plockande med fingrarna är typiska tecken hos en person med hyperaktiva 

drag (Primich & Iennaco, 2012). 
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Impulsivitet är ett handlingsmönster där personen har svårt att tänka efter före att ett moment 

genomförs. Hos barn manifesteras impulsivitet främst genom att de avbryter andra barns lek 

och bristande förmåga att vänta på sin tur. Hos vuxna visar sig impulsivitet istället som 

otålighet, irritabilitet och plötsliga vredesutbrott (Goodman, 2009). 

Många vuxna med ADHD-diagnos är varken hyperaktiva eller impulsiva, deras främsta 

symtom är istället ouppmärksamhet. Ouppmärksamhet omfattar att personen är lättdistraherad 

i sitt förfarande, kaotisk, glömsk, obeslutsam, har svårigheter att organisera och planera samt 

saknar god tidsuppfattning. Endast ett fåtal vuxna med ADHD framhåller 

uppmärksamhetsproblem som ett besvärande symtom, vilket kan tänkas bero på att de som 

vuxna inte längre befinner sig i skolmiljö och är myndiga att välja bort deltagande vid 

sysselsättningar som kräver bibehållen uppmärksamhet under längre tid (Primich & Iennaco, 

2012). 

Samsjuklighet och risk för feldiagnostiseringar 

Ett särdrag hos vuxna med ADHD är den höga prevalensen av andra samtidiga psykiatriska 

diagnoser. I många fall är samsjuklighet i ångestsyndrom och depression vanligt vilket kan 

leda till feldiagnostisering och misslyckade läkemedelsbehandlingar (Matheson et al., 2013). 

Samsjuklighet försvårar diagnostiseringen av ADHD. Detta gäller framförallt diagnostisering 

av unga individer då det påvisats att unga kvinnor och män som diagnostiseras med ADHD 

först behandlats för depression. Unga kvinnor som går odiagnostiserade löper större risk än 

män för riskbeteenden som användning av substanser eller riskbeteende av sexuell art. De 

missade ADHD-diagnoserna beror ofta på att kvinnor upplever problem med bland annat lågt 

självförtroende, minnessvårigheter och ångest vilket kan misstolkas och feldiagnostiseras 

(Quinn, 2005). 

Behandling av ADHD 

Vid behandling av vuxna med ADHD rekommenderas en kombinerad medicinsk- och 

psykosocial behandling. Det finns ett brett urval av terapeutiska former med målet att öka 

förståelsen för funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Behandlingarna syftar till att 

ge individen resurser och strategier för lättare anpassning till olika miljöer och sammanhang. 

Gällande läkemedelsbehandling för vuxna med ADHD är centralstimulantia den vanligaste 

behandlingen. Vid behandling med läkemedel är det viktigt att läkemedelseffekten följs upp 

eftersom denna patientgrupp är i risk för att ha bristande compliance, vilket innebär att de inte 

följer ordinationerna de har fått (Rösler, Casas, Konofal, & Buitelaar, 2010). Den vanligaste 

risken är undermedicinering då många vuxna med ADHD glömmer utsatta tider för dosintag. 

Dessutom saknar många vuxna det stöd de fått som barn då föräldrar eller andra vuxna ofta 

ansvarat för medicinintag (Matheson et al., 2013). 

Funktionella följder av att leva med en ADHD-diagnos 

Med funktionshinder menas den ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen” (Socialstyrelsen, 2007). Begränsningarna som åsyftas kan 

vara svårigheter att klara det dagliga livet men kan också innebära bristande delaktighet i 

arbetslivet, i utbildningssammanhang eller i sociala relationer. Huruvida en 

funktionsnedsättning kan definieras som ett funktionshinder beror på om den begränsar 

individen i det sammanhang hen befinner sig i (Socialstyrelsen, 2007). Egenskaper som är 

förknippade till kärnsymtom vid ADHD påverkar många aspekter av det dagliga livet och kan 

problematisera såväl privata relationer, familjeliv, utbildning som arbetsliv. 
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Kommunikationsproblem och problem relaterade till bristande tidshantering är vanliga 

orsaker till konflikter i parrelationer där den ena parten har ADHD. Likaså är bristande 

självreglering av känslor en vanlig förekommande orsak till svårigheter i relationer till andra 

människor. Nedsatt förmåga att hålla tider, planera och organisera vardagliga aktiviteter 

skapar ofta problem såväl i familjerelationer som i utbildningssammanhang eller på 

arbetsplatsen. Det är även vanligt förekommande att vuxna med en stark känsla av rastlöshet 

lider av ångest som de hanterar genom överdriven fysisk aktivitet eller olika typer av 

missbruk (Primich & Iennaco, 2012). Som grupp skiljer sig vuxna med ADHD från vuxna 

utan samma diagnos genom att ha en lägre utbildningsnivå, arbeten med lägre social status, 

fler arbetsrelaterade problem så som högre frekvens uppsägningar och fler personliga problem 

i linje med spelberoende, missbruksproblematik samt trafikolyckor (Kooij et al, 2010). 

Handlingsmönster som karaktäriseras av impulsivitet leder även till att personer med ADHD 

ofta byter livspartner eller bostad (Primich & Iennaco, 2012). 

Den allmänna kunskapen om ADHD, dess symtom och behandling är begränsad. I en 

amerikansk intervjustudie gjort 2007 av McLeod, Fettes, Jensen, Pescosolido och Martin 

framkom det att två tredjedelar av studiedeltagarna hade hört talas om ADHD men 

majoriteten av dessa hade inga djupare kunskaper inom området. En skepsis till diagnosen 

framkom bland studiedeltagarna. Kritiker framförde att ADHD inte är en riktig 

funktionsnedsättning utan en konsekvens av bristfällig uppfostran (McLeod et al., 2007) 

Vuxna med ADHD-diagnos blir inte sällan stigmatiserade av både personer i närmiljön och 

sig själva på grund av bristande kunskaper och förutfattade meningar. Den generella bilden av 

ADHD i samhället är att diagnosen främst förekommer hos unga pojkar och då i form av 

hyperaktivitet (Mueller, Fuermaier, Koerts, & Tucha, 2012). Därför kan det uppstå problem 

när en person i vuxen ålder blir diagnostiserad med ADHD. Diagnosen förknippas med 

stökiga barn av manligt kön. Vuxna med ADHD-diagnos löper risk för att bedömas som 

oförmögna till att utföra vissa uppgifter på grund av antaganden om diagnosen och dess 

uttryck (Mueller et al., 2012). 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet är vanligt förekommande i alla fält som rör den mänskliga existensen 

och funktionell förmåga i det dagliga livet. Trots begreppets aktualitet saknas en tydlig och 

gemensam definition av begreppet inom forskarvärlden på grund av dess flerdimensionella 

natur. Dock utgår ett flertal studier från olika indikatorer för psykisk- och fysisk hälsa eller 

från den definition som World Health Organisation [WHO] står bakom (Barcaccia et al., 

2013). 

WHO definierar livskvalitet som ett subjektivt uttryck: 

...individuals perception of their position in life in the context of the culture 

and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in 

a complex way by the person's physical health, psychological state, level of 

independence, social relationships, personal beliefs and their relationship to 

salient features of their environment (WHOQOL Group, 1995, s.1403). 

WHOs definition framhåller att livskvalitet är ett multidimensionellt uttryck som beror på ett 

komplext samband mellan olika livsområden. I likhet med WHO kan stora delar av 

forskarvärlden enas om att livskvalitet endast kan förstås från ett individuellt perspektiv där 

positiva och negativa aspekter av det dagliga livet vägs in (Barcaccia et al., 2013). Enligt 
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Agarwal, Goldenberg, Perry, och Ishak (2012) finns det ett flertal olika sätt att mäta 

livskvalitet hos vuxna med ADHD-diagnos, både sjukdomsspecifika och generiska 

mätmetoder förekommer. 

Genusskillnader i det dagliga livet 

Eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns upplevda livskvalitet i det dagliga livet kan ha 

samband med skillnader i de genusrelaterade livsvillkoren. Kvinnor och mäns livsvillkor ser 

olika ut på grund av genusskillnader, det vill säga socialt konstruerade förväntningar gällande 

vad det innebär att vara kvinna respektive man (Hovelius & Johansson, 2004). 

Förväntningarna som kan vara medvetna eller omedvetna, konstrueras, tolkas och upprätthålls 

kontinuerligt av samhället och den enskilde utifrån rådande normer genom 

samhällsmedborgarnas görande. Således är genus föränderligt och skiljer sig beroende på 

kultur, plats och tid. Allt mellanmänskligt samspel genomsyras av genusordningen, som i 

västvärlden ofta innebär en maktstruktur där mannen är hierarkiskt överordnad kvinnan. Med 

denna bakgrund kan det förväntas att kvinnans upplevelse av att leva med funktionell 

nedsättning skiljer sig från mannens, liksom hennes livssituation, livsstil och beteende 

(Hovelius & Johansson, 2004). 

Teoretisk referensram 

Enligt modellen för Dagligt liv- Funktionellt hälsotillstånd, av Carnevali (1996), finns det ett 

ömsesidigt beroende mellan dagligt liv och funktionell förmåga. Individens dagliga liv 

inverkar på individens förmåga att fungera samtidigt som det anger kraven på individens 

funktionella förmåga. Den funktionella förmågan i sin tur inverkar på individens möjlighet att 

leva sitt dagliga liv.  

Hälsa är ett tillstånd av balans mellan å ena sidan hälsorelaterade krav i dagligt 

liv och å andra sidan funktionell förmåga och yttre resurser, så att fysiskt, 

psykosocialt och andligt välbefinnande befrämjas och individen känner 

tillfredsställelse med sin livskvalitet (Carnevali, 1996, s. 25). 

Individens grad av upplevd livskvalitet är därmed beroende av individens förmåga att 

upprätthålla en effektiv balans mellan kraven som ställs i det dagliga livet och de inre och 

yttre resurser som finns tillgängliga för att tillgodose dessa krav. Balans och livskvalitet på 

hög nivå kan endast uppnås då resurserna är tillräckliga och det dagliga livet är 

tillfredsställande. Med denna modell kan inte individens resurser beaktas utan att ha dess 

omgivande krav i åtanke. Att observera data om patientens dagliga liv och sätta det i relation 

till den funktionella förmåga som patienten besitter hör enligt Carnevali (1996) till 

sjuksköterskans ansvar. Likaså är det sjuksköterskans ansvar att sätta data om patientens 

funktionella förmåga i relation till det dagliga livet och kraven som ställs däri (Carnevali, 

1996). 
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Problemformulering 

Enligt Carnevali (1996) leder kunskap om individens funktionella förmåga och krav i det 

dagliga livet till en mer personcentrerad vård. Ökad förståelse för hur det dagliga livet ter sig 

för vuxna med ADHD-diagnos är därför en förutsättning för att omvårdnaden av dessa 

människor inom den somatiska hälso- och sjukvården ska förbättras. Kunskap om ADHD hos 

vuxna och vilka behov denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning skapar är även en 

förutsättning för att vården av ADHD-diagnostiserade individer ska bedrivas i linje med 

Socialstyrelsens funktionshinderspolitiska delmål. I delmålet fastställs att personer med 

funktionsnedsättning ska ha tillgång till vård och stöd efter behov oberoende av kön och ålder 

(Socialstyrelsen, 2012).  

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka funktionell förmåga i det dagliga livet för 

vuxna med ADHD-diagnos. 
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METOD 

Metodval 

En litteraturöversikt gjordes för att skapa en samlad bild av forskningsläget för faktorer som 

kan påverka funktionell förmåga i det dagliga livet för vuxna individer med ADHD. I 

samstämmighet med Rosén (2012) samt Willman och Stoltz (2012) gjordes en inventering 

och sammanställning av det vetenskapliga underlag som fanns tillgängligt inom det angivna 

forskningsområdet. Carnevalis modell (1996) Dagligt liv - F

 essensen i modellen upplevdes passa 

bra för syftet.  

Urval 

I samklang med Roséns (2012) definition av systematiska litteraturstudier fastslogs tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier för forskningsfrågan relevanta artiklar. I datainsamlingen 

inkluderades artiklar som var peer-reviewed, skrivna på engelska av både kvantitativ och 

kvalitativ art. Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna behandlade 

undersökningsdeltagare i vuxen ålder med konstaterad eller misstänkt ADHD-diagnos. För att 

uppnå aktualitet exkluderades studier publicerade före år 2004. Likaså exkluderades studier 

med uteslutande fokus på läkemedelsbehandling eller beroendeproblematik. Studiens 

sökningar presenterades i tabellform där databasen namn, datum för sökning, begränsningar 

och antalet träffar anges enligt tabell 1. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes mellan 22 oktober 2014 och 31 oktober 2014 genom sökningar 

i nedanstående databaser som rekommenderas av Karlsson (2012): Cinahl, PsycInfo och 

PubMed. Dessa databaser valdes då de förfogar över ett stort antal referenser till 

vetenskapliga artiklar och tidskrifter med material inom omvårdnad, medicin, 

beteendemedicin och psykologi. 

Vid sökningarna (tabell 1) i PubMed användes MeSH-termen Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity med subheadings Diagnosis, Epidemiology, Complications samt MeSH-

termerna Quality of Life/psychology och Social Adjustment. I Cinahl användes Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder som Cinahl Heading och vid sökningen i PsycInfo användes 

Thesaurus-termen Attention Deficit Disorder with Hyperactivity. Fritextsökning genomfördes 

i alla databaser med sökorden Daily Life och Quality of Life, Illness, Interviews och Adult. 
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Tabell 1 

Databas Datum Sökord Antal 

träff-

ar 

Gransk-

ade 

abstrakt 

Gransk-

ade 

artiklar 

Inkluder-

ade 

artiklar 

Cinahl 31.10. 

2014 

(MH "Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder") 

AND illness 

99 27 16 3 

PsycInfo 22.10. 

2014 

DE "Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity" AND 

interviews AND adult 

183 47 8 5 

PubMed 22.10. 

2014 

(Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity[MeSH 

Terms]) AND daily life 

58 13 6 3 

PubMed 23.10. 

2014 

((Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/diagnosis) 

AND Health Status) 

AND Quality of 

Life/psychology 

4 2 1 1 

PubMed 23.10. 

2014 

((adult) AND Attention 

Deficit Disorder with 

Hyperactivity/epidemiol

ogy) AND quality of life 

35 7 2 2 

PubMed 23.10. 

2014 

((( "Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/complicati

ons"[Majr] OR 

"Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/psycholog

y"[Majr] ))) AND social 

adjustment[MeSH 

Terms] 

14 3 2 1 

Total   393 99 35 15 

 

  

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=F03.550.150.150&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=F03.550.150.150&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=F03.550.150.150&tool=karolinska
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Databearbetning 

Ett första urval av sökträffar gjordes utifrån ett övervägande av relevans i rubriken hos de 393 

funna artiklarna. Därefter återstod 99 stycken abstrakt som granskades utifrån de angivna 

exklusionskriterierna samt i relation till studiens syfte. Trettiofem artiklar valdes ut för att 

granskas i fulltext och slutligen fann vi 15 artiklar som inkluderades i vår litteraturöversikt. 

De 15 artiklarna (bilaga A) kvalitetsgranskades gemensamt av båda författarna med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga B). Liksom 

rekommenderat av Willman och Stoltz (2012) värderades de inkluderade studierna i grupper 

om hög, medelhög eller låg kvalitet och relevans. Hög kvalitet styrker artikelns grad av 

validitet och reliabilitet. För att stärka studiens tillförlitlighet inkluderades endast artiklar av 

medel- och hög kvalitet. 

Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande litteraturstudie eftersträvas i enlighet med Helgesson (2006) att 

forskningsetiska överväganden genomsyrar arbetets alla delar, såväl ämnesval, datainsamling 

och bearbetning av resultat. I led med detta inkluderades endast studier i vilka det framgick att 

noggranna etiska överväganden har gjorts. I de studier där etiska överväganden ej framgick, 

undersöktes hur publicerande tidskrift resonerar kring etisk hänsyn och krav på 

forskningsetisk medvetenhet vid publicering av artiklar, så som det rekommenderas av 

Wallengren och Henricson (2012). 
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RESULTAT  

Vid analys av de inkluderande artiklarna framkom faktorer som påverkar funktionell förmåga 

i det dagliga livet för ADHD-diagnostiserade individer. Faktorerna grupperades i fyra teman 

med tillhörande subteman; symtombild, samsjuklighet, stödjande relationer och 

copingstrategier. 

Symtombild 

ADHD-diagnosens symtombild var ett genomgående tema i flertalet av de analyserade 

studierna (Brod, Pohlman, Lasser & Hodgkins, 2012a; Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & 

Niebler, 2012b; Das, Cherbuin, Butterworth, Anstey, & Easteal, 2012; Fedele, Lefler, Hartung 

& Canu, 2012; Garcia et al., 2012; Gjervan, Torgersen, Rasmussen & Nordahl, 2012; Grevet 

et al., 2006; Knouse et al., 2008; Riccio et al., 2005; Semeijn et al., 2013; Toner, O’Donoghue 

& Houghton, 2006). I samband med symtombild avhandlades tre sammanhängande faktorer; 

undergruppstillhörighet (Grevet et al., 2006; Gjervan et al., 2012; Knouse et al., (2008); 

Riccio et al., 2005), subjektiv upplevelse av symtom (Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b; 

Das et al., 2012; Fedele et al., 2012; Garcia et al., 2012; Grevet et al., 2006; Semeijn et al., 

2013) och effekter av läkemedelsbehandling (Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b; Toner et 

al., 2006). 

Undergruppstillhörighet 

ADHD-diagnosens symtom upplevs ha problematisk inverkan på funktionell förmåga i det 

dagliga livet menade Riccio et al. (2005). I deras studie visades att bristande uppmärksamhet 

medförde svårigheter med planering och genomförande av uppgifter, organisation av 

information samt glömska och försumlighet. Knouse et al. (2008) tog upp liknande problem i 

samband med hur starkt ADHD-symtom uttrycker sig beroende på personens kunskap om 

aktiviteten och stressnivån i momentet. Oavsett graden av symtom var det lättare för personer 

med främst ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet att genomföra en aktivitet om denne i 

förväg hade kunskap om och förståelse för aktiviteten. Dock reagerade deltagarna i 

undergrupperna olika när en aktivitet bestående av stressande moment skulle genomföras. 

Personer med hög grad av hyperaktivitet hanterade situationen bättre än personer med hög 

grad av ouppmärksamhet. Knouse et al. (2008) tog även upp skillnader i hur olika 

undergrupper förhöll sig i sociala sammanhang. Vid en hög grad av hyperaktivitet 

förknippades sociala sammanhang med en övervägande positiv känsla. Hos individer med hög 

grad av uppmärksamhetsproblem väckte samma sociala sammanhang övervägande negativa 

känslor (Knouse et al., 2008). 

Grevet et al. (2006) behandlade i sin studie relationerna mellan mest framträdande ADHD-

symtom och könstillhörighet. Män blev diagnostiserade tidigare med sin ADHD-diagnos än 

kvinnor och fick således tidigare stöd. Kvinnor visade sig ha en högre frekvens av 

kombinerad typ till skillnad från män där skillnaden inte var så stor i fördelningen mellan 

ouppmärksamhet och kombinerad typ. Gjervan et al. (2012) presenterar en fördelning där 

representativa symtom av kombinerad typ redovisades bland kvinnor och män. I de olika 

undergrupperna av ADHD skiljde sig inte uttrycken av kärnsymtom mellan könen (Grevet et 

al., 2006; Gjervan et al., 2012). 
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Subjektiv upplevelse av symtom 

Semeijn et al. (2013) rapporterade att den självuppfattade hälsan var låg bland individer med 

ADHD. Upplevelsen av ADHD-symtom skiljde sig mellan män och kvinnor i studier av 

Grevet et al. (2006) och Fedele et al. (2012) där olika områden i livet utvärderades. I sin 

studie redovisade Grevet et al. (2006) att upplevelsen av livet med ADHD kunde skilja sig 

mellan könen trots att symtomen uttrycktes på liknande sätt. I jämförelse med män hade 

kvinnor en påtagligt mer negativ upplevelse av att livet påverkades ogynnsamt av de olika 

symtomuttrycken. Fedele et al. (2012) rapporterade att kvinnor med ADHD i större 

utsträckning än män upplevde en nedsättning av sin funktionella förmåga i det dagliga livet. 

De områden som kvinnor med ADHD-diagnos upplevde som mest problematiska var 

familjelivet, sociala aktiviteter, dejting eller äktenskap, utbildning, vardagsbestyr samt 

ekonomi. Ekonomisk förvaltning var en aspekt av det dagliga livet som innebar upplevda 

svårigheter för ADHD-diagnostiserade individer av båda könen (Brod et al., 2012a; Brod et 

al., 2012b; Das et al., 2012). Enligt Das et al. (2012) var ADHD-symtom korrelerade med 

sysselsättning och finansiell stress. De studiedeltagare som uppgav sig ha finansiella 

svårigheter hade signifikant högre grad av ouppmärksamhet och hyperaktivitet än de deltagare 

som uppgav sig ha stabil ekonomiskt situation. Högre grad av ouppmärksamhet ökade också 

risken för att vara ofrivilligt arbetslös (Das et al., 2012). Garcia et al. (2012) belyste att 

individer med högre grad av ouppmärksamhet och hyperaktivitet hade fler negativa 

livshändelser liksom kvinnor och individer med låg socioekonomisk status. 

Effekter av läkemedelsbehandling 

Majoriteten av de som diagnostiserats med ADHD hade någon gång i livet blivit behandlade 

för sin symtombild med centralstimulantia (Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b). 

Upplevelsen av läkemedelsbehandlingens positiva effekter avhandlades av Toner et al. 

intervjustudie från 2006 där personer rapporterade om nya förmågor som att kunna sitta still 

länge och fokusera på ett arbete. Brod et al. (2012b) visade både positiva och negativa 

effekter av läkemedelsbehandling. Positiva effekter var att personerna kunde organisera sig 

bättre samt förstå och fokusera på en text eller samtal. Negativa effekter uttryckte sig i 

illamående, huvudvärk, dåsighet, sömnsvårigheter samt ångest. Andra svårigheter gällande 

medicinering belystes av Brod et al. (2012a) vars medicinerade deltagare upplevde att det var 

svårt att hålla rutinerna för medicineringen. Bristande rutiner för medicinering ledde till att 

läkemedel intogs vid behov vilket gjorde att osäkerhet och oro uppstod krig vanligt 

förekommande biverkningar (Brod et al., 2012a). 

Samsjuklighet 

Vid konstaterad ADHD var det inte ovanligt att samsjuklighet upptäcks eller att individen 

redan stod under behandling för samtidig psykiatrisk diagnos enligt Grevet et al. (2006). 

Under sin livstid kan personer med ADHD diagnostiseras med både psykisk- (Grevet et al., 

2006) och fysisk samsjuklighet (Semeijn et al., 2013). Semeijn et al. (2013) påvisade i sin 

studie ett samband mellan ADHD och kroniska sjukdomar så som lung- och kardiovaskulära 

sjukdomar. Dock kunde inga tydliga samband dras mellan dessa sjukdomar och gruppens 

livsstil- och hälsovanor. I studien av Grevet et al. från 2006 redovisades frekvensen av olika 

psykiatriska sjukdomar så som beroendesjukdomar, sociala nedsättningar och depressions- 

och ångestsjukdomar. Kvinnor diagnostiserades i större utsträckning för ångestsjukdomar 

samt sociala fobier samtidigt som män i större grad diagnostiserades med olika 

beroendesjukdomar och antisociala beteenden (Grevet et al., 2006; Gjervan et al., 2012). 

Gudjonsson, Sigurdsson, Eyjolfsdottir, Smari och Young (2009) redovisade i sin studie fynd 
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som tyder på att ADHD-diagnostiserade kvinnor upplevde det mer problematiskt att 

kontrollera sina känslor. För kvinnorna i studien var det svårt att hantera ångest-, stress- och 

depressionssymtom. ADHD-diagnostiserade män i sin tur uppvisade i större utsträckning ett 

antisocialt beteende och större svårigheter att fungera i sociala sammanhang. Även Das et al. 

(2012) observerade att individer med ADHD i större utsträckning behandlades för 

depressionssjukdomar än individer utan ADHD-symtom. Män hade en högre prevalens av 

beroendesjukdom och antisocialt beteende samtidigt som både män och kvinnor redovisade en 

hög prevalens av depressionssjukdomar. Depression är en av de psykiatriska 

sjukdomstillstånd som har störst negativ påverkan på den funktionella förmågan i det dagliga 

livet menar Das et al. (2012) och Garcia et al. (2012). Fleischmann och Fleischmann 

konstaterade (2012) att individer med ADHD upplevde en stor psykologisk påfrestning när 

koncentration och prestation krävdes för en uppgift. Detta kunde i förlängning uttryckas som 

utmattningssyndrom samt negativa tankar om livet och det egna självförtroendet 

(Fleischmann & Fleischmann, 2012). 

Stödjande relationer 

Flertalet av de inkluderade studierna (Babinski et al., 2011; Brod et al., 2012a; Brod et al., 

2012b; Fedele et al., 2012; Fleischmann & Fleischmann, 2012; Gudjonsson et al., 2009; 

Knouse et al., 2008; Toner et al., 2006) verifierade att ADHD-symtom orsakar problematik i 

det dagliga livets sociala sammanhang. I studien av Brod et al. (2012b) framkom att 58 

procent av studiedeltagarna upplevde att deras ADHD haft negativ inverkan på deras nära 

relationer och/eller familjerelationer. Det uttrycktes att deras ADHD-symtom hade fjärmat 

vänner, familj och medarbetare, vilket lett till mer ensamhet med mindre socialt stöd i det 

seniora livet. I led med detta fann Das et al. (2012) negativa samband mellan ADHD-symtom 

och relationskvalitet, socialt liv och välmående. Detta negativa samband gjorde sig gällande 

även efter justering för samsjuklighet. Enligt Rimmerman, Yurkevich, Birger och Araten-

Bergman (2005) var kvinnor med ADHD-diagnos mer benägna att associera 

vänskapsrelationer med deras livskvalitet än män med ADHD-diagnos. Stödjande 

vänskapsrelationer var således positivt korrelerat till högre livskvalitet för kvinnor men inte 

för män (Rimmerman et al., 2005). 

Rimmerman et al. (2005) fann att en positiv kontakt med sina mödrar var en bestämmande 

faktor för hög livskvalitet för ADHD-diagnostiserade män. I samma studie framkom att god 

kontakt med sina fäder var signifikant korrelerat med hög livskvalitet för ADHD-

diagnostiserade kvinnor. Liksom i studien av Rimmerman et al. (2005) underströks vikten av 

närvarande föräldrar även i studien gjord av Toner et al. (2006). I studien gjord av Toner et al. 

(2006) framkom det att närvaron av en signifikant vuxen i studiedeltagarnas liv bidragit till 

deras förmåga att kontrollera ADHD-symtom och dess följder i det dagliga livet. Betydelsen 

av närvarande och strikta föräldrar härleddes framförallt till det tidiga vuxenlivet. När 

deltagarna blivit mer självständiga uppgavs betydelsen av en engagerad mentor på 

arbetsplatsen som den avgörande faktorn för ett lyckosamt arbetsliv. Vikten av stöd i 

arbetslivet konstateras även av Brod et al. (2012a). 

Både Toner et al. (2006) och Brod et al. (2012b) framhåller att den mest signifikanta 

stödjande relationen var den som studiedeltagarna hade till sin livspartner. Livspartnern 

rapporterades ha stor inverkan på deltagarnas förmåga att organisera sig och behålla fokus i 

det dagliga livet. De deltagare som var egenföretagare rapporterade att deras livspartner hade 

en betydelsefull stöttande roll i företagets dagliga verksamhet. Närvaron av en livspartner 

utgjorde i flera fall också det ekonomiska stöd som möjliggjorde att deltagarna kunde 
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fortbilda sig i vuxen ålder. En stödjande och engagerad allmänläkare framhölls som en viktig 

del av livet för en studiedeltagare som saknade livspartner i studien gjord av Toner et al. 

(2006). 

Copingstrategier 

Lyckade copingstrategier kunde innebära att en positiv inställning till den egna ADHD-

diagnosen utvecklades (Fleischmann & Fleischmann, 2012). Brod et al. (2012a) och Brod et 

al. (2012b) tillskriver tidvis positiva aspekter till ADHD-symtomens följder i det dagliga livet. 

Trots att 83 procent av individerna uttryckte en önskan om att deras ADHD-symtom kunde 

avlägsnas, kunde 46 procent identifiera positiva aspekter med ADHD. Fördelaktiga 

personlighetsdrag som nämndes var ökad kreativitet, entusiasm och multitasking-förmåga 

(Brod et al., 2012b). Studiedeltagarna beskrev ADHD-diagnosen som viktig del av deras 

personlighet och uppgav att den innebar både positiva och negativa kvaliteter (Brod et al., 

2012a). 

Förlåtande förhållningssätt 

Att få ADHD-diagnos beskrevs som ett startskott för att utveckla positiva copingstrategier 

(Fleischmann & Fleischmann, 2012; Toner et al., 2006). Genom att få diagnosen ADHD 

uppnåddes en medvetenhet kring orsaken till studiedeltagarnas funktionella svårigheter i det 

dagliga livet. Efter konstaterad diagnos införskaffade deltagarna kunskap om sin 

funktionsnedsättning som kunde förklara orsaken bakom deras oberäkneliga beteende vilket 

beskrevs som en oerhörd lättnad. Ökad kunskap om ADHD och dess funktionella följder 

bidrog till självacceptans och ett förlåtande förhållningssätt till den egna personen 

(Fleischmann & Fleischmann, 2012). Ökad kunskap hade även en positiv effekt för 

individernas förmåga att planera och tillämpa strategier för att hantera sina symtom (Toner et 

al., 2006). 

Vidhållandet av fasad 

Maskerande av sin ADHD-diagnos för omvärlden var en copingstrategi som togs upp av 

Toner et al. (2006) samt Fleischmann och Fleischmann (2012). Studiedeltagare som 

anammade denna strategi rapporterade att deras oförmåga att avslöja sina svårigheter för 

andra förorsakade ångest som de hanterade i ensamhet (Toner et al., 2006). Att upprätthålla en 

fasad av att vara funktionellt fullkomlig rapporterades också vara tröttsamt och mycket 

påfrestande i längden (Fleischmann & Fleischmann, 2012; Toner et al., 2006). 

Riskbeteende 

ADHD-diagnostiserade individer hade en påtagligt större benägenhet att involvera sig i 

potentiellt farliga eller riskfyllda aktiviteter än individer utan ADHD-diagnos (Brod et al., 

2012a; Toner et al., 2006). En ökad tendens att ägna sig åt vårdslös bilkörning och 

extremsporter, samt en ökad tendens att anta riskfyllda utmaningar och yrken som innefattar 

risktagande noterades av Brod et al. (2012a). ADHD-diagnostiserade mäns större benägenhet 

för att utsätta sig för risk får stöd i denna grupps höga förekomst av huvudtrauma, 

benfrakturer, avstängningar från lärosäten och bilolyckor (Grevet et al., 2006). 
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Självmedicinering 

Deltagare i tre av de inkluderade studierna (Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b; Toner et al., 

2006) rapporterade att självmedicinering förekommit tidigare i livet. Toner et al. (2006) 

redovisade att självmedicinering startade innan ADHD-diagnosen var känd. Bruk av illegala 

preparat, cigaretter samt alkohol var då vanligt förekommande. Illegala preparat kunde 

användas för att erhålla fokus och koncentration samtidigt som cigaretter och alkohol kunde 

användas i avslappnande syfte. Brod et al. (2012a) framförde att deltagarna använde alkohol 

och illegala preparat för att hämma uttrycken av ADHD och för att känna sig normala, lugna 

samt fokuserade. Deltagare i en annan studie gjord av Brod et al. (2012b) uppgav att deras 

försök att självmedicinera sina ADHD-symtom senare i livet lett till en allvarlig 

beroendeproblematik. Inga skillnader mellan alkoholintag i berusningssyfte, 

cigarettkonsumtion eller marijuanakonsumtion mellan unga ADHD-diagnostiserade kvinnor 

och unga kvinnor utan diagnos redovisades av Babinski et al. (2011). Gjervan et al. (2012) 

visade att ADHD-diagnostiserade män i signifikant större utsträckning var diagnostiserade 

med beroendesjukdom än ADHD-diagnostiserade kvinnor. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Fynden gällande ADHD-diagnosens uttryck ger en samlad bild av dagens forskningsläge 

angående hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Det symtom som i störst 

utsträckning redogjordes för i de inkluderade studierna var ouppmärksamhet som ingår i 

undergruppen av kombinerad typ och huvudsaklig uppmärksamhetsstörning. Detta trots 

rapporter om att ouppmärksamhet inte upplevs som ett huvudsakligt problem för vuxna 

individer (Primich & Iennaco, 2012). Diskrepansen mellan ståndpunkterna kan finna sin 

förklaring i att det med åldern erhålls olika copingstrategier för att underlätta anpassningen till 

situationer som kräver uppmärksamhet  

Ytterligare en iakttagelse utifrån vårt resultat var att den subjektiva upplevelsen av symtom 

skiljde sig signifikant mellan könen. Skillnaden i värderingarna av symtom är beaktansvärd då 

det också framkom att symtombilden inte skiljde sig mellan kvinnor och män. Ett exempel på 

genusskillnader i upplevelse av symtom gavs i studien av Fedele et al. (2012) där kvinnor 

med ADHD-symtom upplevde större problem i vardagslivet än vad män med samma diagnos 

och undergrupp gjorde. En tänkbar anledning till att kvinnor upplever sina ADHD-symtom 

som mer besvärande än män kan i enlighet med Hovelius och Johanson (2004) vara de 

rådande föreställningar om kvinnligt respektive manligt som konstrueras i det dagliga livets 

mellanmänskliga samspel. Föreställningar om vad det innebär att vara kvinna respektive man 

skapar olika krav att leva upp till för kvinnor och män (Hovelius & Johanson, 2004). Om 

omgivande förväntningar på vad kvinnor i det dagliga livet bör ansvara för skiljer sig från de 

förväntningar som ställs på män är det ofrånkomligt att symtom av en funktionsnedsättning 

upplevs olika problematiskt könen emellan. Skilda förväntningar leder således till skilda 

värderingar av funktionsnedsättningen som ett funktionshinder. Resonemanget kan 

exemplifieras med att det i moderna västerländska samhällen kan antas att kvinnor förväntas 

ha ett förvärvsarbete samtidigt som de förväntas ta ett större ansvar över hushåll och familj än 

män. Appliceras Carnevalis modell från 1996 är således kraven på kvinnor som ställs i dessa 

delar av det dagliga livet högre ställda än de som ställs på männen. Carnevali (1996) menar att 

obalans mellan de krav som ställs i det dagliga livet och den funktionella förmågan leder till 

ohälsa och otillfredsställelse hos individen, ett resonemang som styrks av vår studie där det 

framkom att kvinnor upplever större problematik av sina ADHD-symtom i både arbetsliv och 

familjeliv. 

Rimmerman et al. (2005) och Garcia et al. (2012) markerade att det finns en koppling mellan 

ADHD-symtom och finansiell osäkerhet som i sin tur påverkar individens livskvalitet. Det 

framkom att personer med ADHD-diagnos och uttalade symtom drabbades av en instabil 

ekonomisk situation som ett resultat av missnöje med arbetsplatsen, täta uppsägningar, yrken 

med låg status och låg ekonomisk utdelning. Genusordningens implikationer på strukturell 

nivå bekräftas i studien av Garcia et al. (2012) där ett samband mellan att ha lägre 

socioekonomisk status och att vara kvinna redovisades. Sambandet stödjer existensen av 

manlig överordning och kvinnlig underordning som norm för relationen könen emellan. 

Maktmönstret visas i att män dominerar på ledande yrkespositioner och att män har högre 

lönenivå än kvinnliga kollegor med likvärdiga arbetsuppgifter. Ekonomiska förutsättningar 

och grad av oberoende styr såväl individens status, identitet, och trygghet som mer påtagliga 

faktorer som exempelvis bostadsförhållanden och fysiska hälsotillstånd (Hovelius & 

Johanson, 2004). Garcia et al. (2012) bekräftade Hovelius och Johansons (2004) resonemang 

då det i deras studie visade sig att kvinnor per automatik hade låg socioekonomisk status 
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vilket var förenligt med minskad positiv syn på livet. Appliceras Carnevalis modell (1996) på 

Garcias påvisade samband utgör den ekonomiska tryggheten en yttre resurs. Att uppnå den 

ekonomisk trygghet ställer dock krav i det dagliga livet varpå individens inre resurser prövas. 

Hos ADHD-diagnostiserade individer är de inre resurserna i form av funktionell förmåga 

nedsatta vilket förklarar observationerna gjorda av Rimmerman et al. (2005) och Garcia et al. 

(2012). 

För att öka de inre resurserna inför de funktionsprövningar som ingår i det dagliga livet 

framkom läkemedelsbehandling som en lyckosam metod för många ADHD-diagnostiserade. 

De studier som behandlade läkemedelsanvändning ställde sig i huvudsak positiva till 

användandet (Brod et al., 2012b; Toner et al., 2006). Toner et al. (2006) och Brod et al. 

(2012b) framhåller att medicinering öppnade nya möjligheter till att fungera på 

arbetsmarknaden och leva med minskad problematik i sociala relationer samt tillvaron i stort. 

Läkemedelsbehandling av ADHD fungerar som en yttre stödjande resurs där hälso-och 

sjukvården erbjuder ett stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa 

yttre resurser ger i sin tur individen funktionell förmåga att anpassa sig och delta i det dagliga 

livets görande.  

Hög prevalensen av samtidiga sjukdomar vid ADHD-diagnos är ett vanligt förkommande 

fenomen enligt Quinn (2005), Grevet et al. (2006), Das et al. (2012), Gjervan et al. (2012), 

Matheson et al. (2013) och Semeijn et al. (2013) vars studier behandlade ämnet 

samsjuklighet. Hög prevalens av samsjuklighet hos ADHD-diagnosticerade vuxna kan ses 

som ett argument för att vårdgivare bör ha kännedom om ADHD-diagnosens följder för 

individens funktionella förmåga. Förståelse för individens funktionella förmåga krävs för att 

rätt resurser ska användas i omvårdnad och behandling av samtidiga sjukdomstillstånd. 

Utifrån Carnevalis modell (1996) kan en förklaring erbjudas till hur samsjuklighet påverkar 

den funktionella förmågan i det dagliga livet för den ADHD-diagnosticerade individen. För 

att hälsa skall uppnås krävs en balans mellan funktionell förmåga och yttre resurser. 

Samsjuklighet sänker individens buffert av inre resurser utöver den minskning i resurser som 

funktionsnedsättningen ADHD innebär. Den låga bufferten av inre resurser kräver ökade yttre 

resurser för att balans ska uppnås i det dagliga livet. Yttre resurser kan i detta sammanhang 

tänkas vara individuellt anpassad information, stödjande möten och anpassade vårdplaner som 

tar hänsyn till individens funktionella förmåga. 

Samsjuklighet kan leda till att individer får sin ADHD-diagnos sent i vuxenlivet vilket enligt 

Toner et al. (2006) ibland ledde till frustration och misstro för sjukvården och samhället. 

Samsjuklighet var även en vanligt förekommande faktor för feldiagnostisering innan det att 

ADHD-diagnosen konstaterats (Matheson et al., 2013; Quinn, 2005). Quinn (2005) menar att 

kvinnor i större utsträckning än män går odiagnostiserade. Quinn (2005) får medhåll av 

Grevet et al. (2006) som konstaterade att män får ADHD-diagnos och behandling tidigare än 

kvinnor. Quinn (2005) härleder den sena diagnosticeringen av kvinnor till att symtombilden 

som uppvisas av kvinnor skiljer sig från de männen uppvisar. De inkluderade studierna i 

föreliggande arbete motsäger dock Quinn (2005) i detta avseende. Med Hovelius och 

Johanson (2004) i åtanke ligger det nära till hands att betänka möjligheten till att 

genusrelaterade faktorer orsakar den sena diagnosticeringen av kvinnor. Rådande 

förväntningar på hur kvinnor och män bör bete sig formar troligtvis vilka följder symtom av 

ADHD får för individens funktionella förmåga. Kvinnor som förväntas presentera ett lugnare 

uttryck i det offentliga rummet lär sig förmodligen i tidig ålder att maskera symtom av 

hyperaktivitet. Likaså kan det tänkas att de socialt konstruerade förväntningarna på 

egenskaper kvinnor ska besitta inte bara formar hur funktionsnedsättningen tar sig i uttryck 

hos den enskilde individen, utan också på hur individens funktionsnedsättning tar sig i uttryck 



  

16 
 

i förhållande till dennes sociala sammanhang. Exempelvis kan det tänkas att den kvinnliga 

individens funktionsnedsättning inte blir uppenbar eftersom hennes kvinnliga vänner lever 

upp till de förväntningar som ställs på kvinnors omhändertagande och inkluderande 

egenskaper. 

För individer med ADHD-diagnos kan det vara problematiskt att vistas i sociala situationer. 

Samtidigt som många ADHD-diagnostiserade individer gynnas av att vara i sociala 

sammanhang, kan andra bli hämmade, få svårt att koncentrera sig och upplever negativa 

känslor. Negativa känslor kan i sin tur leda till att relationer med människor blir lidande vilket 

kan speglas i att vänkretsen ofta byts ut (Fedele et al., 2012). Med hjälp av Carnevalis modell 

(1996) kan problematiken med bristande relationer tydliggöras. Välfungerande sociala 

relationer kan ses som en yttre resurs som har en positiv inverkan på hur individen fungerar i 

det dagliga livet. Resurserna kan omfatta ett stort spann av relationer från den med föräldrar 

eller makar till relationen med vårdgivare som individen möter i kontakt med vården. 

Individens möjlighet att följa en behandling är således direkt relaterat till de relationer som 

skapas inom de olika vårdinstanserna. Med anpassat stöd från omgivningen kan individens 

förmåga att uppnå balans mellan kraven som ställs i det dagliga livet och den funktionella 

förmågan stärkas. Anpassat stöd fodrar omvårdnad där den ADHD-diagnostiserade individens 

resurser tas i beräkning i relation med de krav som ställs i det dagliga livet. 

Att lära sig leva med en ADHD-diagnos kan betraktas som en process som innefattar både 

positiva och negativa strategier. Vetskap om diagnosen har för individen visat sig bidra till 

ökad förståelse för varför individen är som den är. I led med detta leder diagnosticering i 

förlängning till ökad självacceptans (Fleischmann & Fleischmann, 2012). Fynden visar även 

att uppgifter i det dagliga livet upplevs som lättare att genomföra när en individ har djupare 

kunskap och information om uppgiften som skall utföras. Carnevalis modell (1996) kan 

appliceras som förklaringsmodell. Inhämtad information leder till erhållande av djupare 

kunskap som i sin tur ökar individens buffert av inre resurser. Med ökade inre resurser lever 

individen lättare upp till de krav som uppgiften ställer. Ökad kunskap fungerar som en resurs 

för förbättrad funktionell förmåga i det dagliga livet oavsett vilka huvudsymtom av ADHD 

som personerna har. 

Positiva aspekter och upplevelser av ADHD-symtom är inte välrepresenterade inom 

forskningsvärlden. Fokusering på de negativa aspekterna kan utläsas i resultatet där endast 

fyra av 15 studier berör positiva upplevelser (Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b; 

Fleischmann & Fleischmann, 2012; Toner et al., 2006) medan åtta av 15 studier nämner 

negativa upplevelser (Babinski et al., 2011; Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b; Fedele et 

al., 2012; Fleischmann & Fleischmann, 2012; Gjervan et al., 2012; Grevet et al., 2006; Toner 

et al., 2006). Det är dock viktigt att poängtera att positiva aspekter finns. ADHD är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte nödvändigtvis behöver upplevas som ett 

funktionshinder utan som också kan upplevas som en tillgång. 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka funktionell förmåga i det dagliga livet för 

vuxna med ADHD-diagnos. Målsättningen har varit att definiera en tydlig 

problemformulering och ett precist syfte vilket i Wallengren och Henricsons (2012) mening 

höjer arbetets trovärdighet. Likaså har det i enighet med Henricsons (2012) 

rekommendationer eftersträvats att metod, urval och datainsamling ska vara beskrivet på ett 

sådant sätt att reproducering är möjligt för andra forskare. Valet av en litteraturstudie 

baserades på god tillgång av publicerad forskning inom det aktuella forskningsområdet. Den 
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begränsade tiden som fanns tillgänglig för genomförandet av datasökningen har med stor 

sannolikhet påverkat arbetets utfall. Dock har samtliga sökningar genomförts i databaser med 

omvårdnadsfokus och inriktning på medicin, beteendemedicin och psykologi vilket ökat 

sannolikheten för att relevanta artiklar har fångats upp under tiden till förfogande. De 

inkluderade studierna lästes först enskilt av de båda författarna för att sedan diskuteras 

gemensamt. Med denna tillfälliga arbetsuppdelning framkom olika teman författarna emellan 

vilket möjliggjorde för ett bredare perspektiv i resultatet. I enlighet med god forskningsetik 

(ct. Helgesson, 2006) har det ej funnits medveten avsikt att i granskningen av studierna vinkla 

dess innehåll för att passa ett önskat resultatet. Likaså har det ej funnits avsikt att plagiera 

andra författares arbete utan att ange rättmätig källa. Korrekt referenshantering eftersträvades 

liksom korrekt citering. Författarna vill slutligen reservera sig för eventuellt felaktiga 

tolkningar som kan ha uppkommit i översättningen från engelska till svenska. 

Samtliga artiklar som inkluderades är peer-reviewed vilket enligt Karlsson (2012) tillför till 

arbetets trovärdighet. De inkluderade artiklarna var av varierande design vilket kan tänkas 

vara en nackdel för jämförelsebarhet i arbetets resultatanalys. Dock kan studiernas olika 

utformning också betraktas vara en styrka i arbetet då det studerade fenomenet är 

mångfasetterat och olika aspekter framkom genom olika design. Sex av de inkluderade 

studierna (Brod et al., 2012a; Brod et al., 2012b; Garcia et al., 2012; Gjervan et al., 2012; 

Grevet et al., 2006; Semeijn et al., 2013) byggde sina resultat på data som inhämtats från 

ADHD-diagnosticerade studiedeltagare med samtidiga psykiatriska sjukdomstillstånd. En 

överhängande svaghet med att inkludera dessa studier är svårigheten att avgöra om den 

bestämmande faktorn kan härledas till ADHD. Det faktum att övriga studier som ej inbegrep 

samsjuklighet inte har gått emot resultaten av de studier där samsjuklighet riskerade att verka 

som bestämmande faktor styrker dock nyttan av att ha inkluderat dessa studier. Då psykiatrisk 

samsjuklighet är vanligt förekommande vid ADHD-diagnos innebär inkludering av dessa 

studier en ansats till att spegla realiteten av att leva med ADHD-diagnos med allt vad det 

omfattar. 

Länder som representerades i arbetets inkluderade artiklar var; USA, Australien, Brasilien, 

Israel, Holland och Norge. USA var mest representerat med sex studier följt av Australien, 

Brasilien och Israel med två studier vardera. En av de amerikanska författarna (Brod et al., 

2012a) hämtade sin data från Canada, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Storbritannien 

och USA. Representationen kan tänkas spegla kulturella skillnader i samhälle och psykiatrisk 

vård. Den psykiska hälsan uppfattas och behandlas olika i olika kulturer. I föreliggande studie 

står USA för den största andelen av inkluderade artiklar. APA (2013) som står bakom DSM-5 

företräder det amerikanska förhållningssätt som dominerar i västvärlden. En möjlig förklaring 

till afrikansk och asiatisk frånvaro inom forskningsfältet kan tänkas vara svårigheten att 

tillämpa västerländsk klassificering av psykiatriska funktionsnedsättningar i icke-västerländsk 

kontext. Ytterligare en tänkbar orsak till den västerländska dominansen inom forskningsfältet 

är att DSM-5 (APA, 2013) definierar ADHD som en funktionsnedsättning som har biologiska 

orsaker vilket betyder att den föredragna behandlingen är biologisk och läkemedelsorienterad. 

I kulturer där ADHD förklaras med miljö- och situationsbundna orsaker saknas incitament till 

att diagnostisera tillståndet som en psykiatrisk åkomma varpå det också saknas anledning att 

publicera forskning om diagnosen. Då föreliggande arbete utgår från DSM-5 (APA, 2013) 

och inkluderade studier bygger på ett västerländskt förhållningssätt till ADHD-diagnosen är 

resultatets generaliserbarhet begränsat till västerländsk kontext. 
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Slutsats 

ADHD-diagnosen inverkar på den vuxna individens inre resurser och funktionella förmåga. 

De krav och förväntningar som ställs på individen från omgivningen ser olika ut i livets olika 

faser och skiljer sig även beroende på individens kön. Faktorer som påverkar 

funktionsförmågan i det dagliga livet för vuxna med ADHD-diagnos är därför fler till antalet 

och av varierande art.  

Kvinnor upplever att funktionell förmåga i det dagliga livet påverkas negativt i större 

utsträckning än män trots att symtombilden inte skiljer sig mellan könen. Stor påfrestning och 

starka negativa känslor upplevs när individens funktionella förmåga inte lever upp till de 

förväntningar som ställs.  

Samsjuklighet är en vanlig och betydande faktor för funktionell förmåga i det dagliga livet för 

ADHD-diagnostiserade individer. Depression den mest förekommande samtidiga psykiatriska 

diagnosen. Kvinnor med ADHD diagnostiseras oftare med ångestsyndrom och sociala fobier 

än män med konstaterad ADHD som i större utsträckning diagnostiseras med 

beroendesjukdomar och antisociala beteenden. Ett samband mellan stödjande relationer och 

livskvalitet kan ses hos ADHD-diagnostiserade kvinnor samtidigt som goda familjerelationer 

och stark finansiell status är bestämningsfaktorer för hög livskvalitet för ADHD-

diagnostiserade män.  

Män diagnostiseras med ADHD tidigare i livet än kvinnor vilket gör att män även mottar 

stödjande insatser tidigare i livet än kvinnor. Då diagnostisering beskrivs vara startskottet för 

utveckling av positiva copingstrategier framkom tidig diagnostisering som värdefull. 

Misslyckade försök att hantera sin situation ökar förekomsten av riskbeteenden så som 

riskfyllda aktiviteter, social isolering och självmedicinering. 

Fortsatta studier 

I föreliggande studie framkom ett behov av vidare studier som utforskar orsaker till att 

kvinnors ADHD-diagnoser dröjer längre än männens. Behovet blev tydligt då kvinnor i och 

med sen diagnostisering mottog stödjande insatser senare i livet än män samtidigt som 

diagnostisering definierades som en avgörande milstolpe för utveckling av positiva 

copingstrategier. Genusskillnader i upplevelsen av ADHD-symtom identifierades som ännu 

ett forskningsområde där vidare studier kan leda till insikter som är nödvändiga för att kunna 

ge kvinnor och män lika god hälso-och sjukvård på lika villkor. 

Kliniska implikationer 

Föreliggande arbete skrevs i syfte att bidra till sjuksköterskeprofessionens förståelse för 

faktorer som påverkar den ADHD-diagnostiserade individens funktionella förmåga i det 

dagliga livet. Förståelse för individens funktionsförmåga ligger till grund för en anpassad 

omvårdnad fri från stigmatisering och fördomar. Förhoppningen är att ökad medvetenhet om 

ADHD-diagnosens uttryck leder till ökad acceptans hos sjuksköterskor gentemot avvikande 

beteende hos vårdtagaren. En medvetenhet om vilka faktorer som påverkar den ADHD-

diagnostiserade patientens funktionsförmåga kan även ligga till grund för insättande av 

omvårdnadsåtgärder som stärker patientens inre och yttre resurser.   
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    BILAGA A 

I 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Babinski, D.E., 

Pelham Jr, W.E., 

Molina, B.S.G., 

Gnagy, E.M., 

Waschbush, A.D., 

Yu, J., MacLean, 

M.G., Wymbs, 

B.T., Sibley, M.H., 

Biswas, A., Robb, 

J.A. & Karch, 

K.M. 
2011 
USA 

Late adolescent 

and young adult 

outcomes of girls 

diagnosed with 

ADHD in 

childhood: an 

exploratory 

investigation 

Utforska utfallet 

av unga kvinnor 

som blivit 

diagnostiserade 

med ADHD i 

barndomen. 

Del av longitudinell studie som 

genomfördes med hjälp av 

självrapporteringsformulär för unga 

kvinnor och deras föräldrar. 
Särskilda områden av intresse var 

förekomst av depression, brottslighet, 

sociala relationer, studieresultat, 

sysselsättning och drogmissbruk. 

N= 62 
(4) 

♀100% [62] 
♂0% [0] 

Unga kvinnor med ADHD-diagnos 

upplevde i stor utsträckning konflikt i 

nära relationer. De ingick i färre 

romantiska relationer och erfor i 

högre grad depressiva symtom än vad 

kontrollgruppen gjorde. Inga stora 

skillnader i arbetsliv eller 

substansanvändande framkom.  
 

CCT 
II 

Brod, M., 

Pohlman, B., 

Lasser, R., & 

Hodgkins, P. 
2012a 
USA 

Comparison of 

the burden of 

illness for adults 

with ADHD 

across seven 

countries: a 

qualitative study 

Utforska och 

jämföra 

upplevelsen av att 

leva med ADHD 

som vuxen i olika 

länder. 

Studien genomfördes i sju länder 

(Canada, Frankrike, Tyskland, Italien, 

Holland, Storbritannien & USA) med 

14 fokusgrupper (två i varje land) 

samt fem telefonintervjuer i Italien för 

att arbeta sig fram till nyckelkategorier 

i symtom, dagligt liv och relationer. 

Materialet sammanställdes sedan och 

utarbetades genom Grounded Theory 

och koder. 

N=108 
(0) 

♀47% [51] 
♂53% [57] 

I samtliga länder kunde liknande 

resultat presenteras gällande symtom, 

upplevelser, påverkan av ADHD, 

riskbeteende, sysselsättning, ekonomi 

och relationer. Nästan alla deltagare 

hade någon gång behandlas med 

läkemedel eller försökt 

självmedicinera för ADHD-symtom. 

Rutiner för medicinering upplevdes 

svåra att hålla. Oro och osäkerhet 

uppstod kring effekter och 

biverkningar av medicineringen. 

Positiva aspekter och kvaliteter av 

ADHD-diagnosen framkom dock 

också.  

K 
I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



    BILAGA A 

II 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Brod, M., 

Schmitt, E., 

Goodwin, M., 

Hodgkins, P., & 

Niebler, G. 

2012b 
USA 

ADHD burden of 

illness in older 

adults: a life course 

perspective 

Utforska hur 

livskvalitén 

påverkas av ADHD 

hos äldre vuxna 

Telefonintervjuer med äldre 

vuxna deltagare (medel=66 

år) som hade blivit 

diagnostiserade med ADHD 

sent i livet. Analysen av 

materialet gjordes med hjälp 

av Grounded Theory. 

N=27 
(3) 

♀ 32 % [8] 
♂ 68 % [16] 

Majoriteten i studien upplevde att de under sin 

livstid haft svårt att anpassa sig, fått det sämre 

ställt ekonomiskt, inte klarat av den utbildning 

de ville och blivit socialt isolerade på grund av 

sin ADHD. 58 procent av deltagarna uppgav att 

deras ADHD symtom haft negativ inverkan på 

nära relationer. 83 procent ville få sina ADHD-

symtom avlägsnade om möjligt. 46 procent 

kunde dock se positiva aspekter med sina 

symtom. Effekter av läkemedelsbehandling 

avhandlades samt tidigare försök till 

självmedicinering. Ökad fokus uppgavs som en 

positiv effekt. Påtagliga biverkningar och 

oklarheter kring behandlingsschema uppgavs 

som negativa effekter. Nära relationer uppgavs 

ha god inverkan på funktionell förmåga. Till 

skillnad från yngre vuxna personer med ADHD 

uttryckte deltagarna en försämrad produktivitet 

men en mer positiv livsåskådning. 

K 
II 

Das, D., 

Cherbuin, N., 

Butterworth, P., 

Anstey, K. J. & 

Easteal, S. 
2012 
Australien 

A population-based 

study of attention 

deficit/ hyperactivity 

disorder symptoms 

and associated 

impairment in 

middle-aged adults 

Utreda symtom för 

ADHD samt 

relaterade 

försvagningar bland 

medelålders 

Australiensare. 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

där data samlats in från en 

prospektiv longitudinell 

enkätintervjustudie 

N=2179 
(87) 

♀ 53 % [1109] 
♂47% [983] 

Studien demonstrerar att många lever med 

symtom som kan länkas till ADHD även om de 

inte lever med diagnosen. Symtom och grad av 

symtom leder till arbetslöshet, ekonomisk 

stress, problem i relationer samt bristande 

välbefinnande för både kvinnor och män. Den 

vanligaste samtidiga sjukdomen som det 

mottogs behandling för var depression för båda 

könen samtidigt som män i större utsträckning 

led av beroende och antisocialt beteende. 

P 
I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



    BILAGA A 

III 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Fedele, D.A., Lefler, 

E.K., Hartung, C.M. 

& Canu, W.H. 
2012 
USA 

Sex 

differences in 

the 

manifestation 

of ADHD in 

emerging 

adults 

Utreda huruvida det 

förekommer 

könsspecifika skillnader i 

symtom, och 

funktionsnedsättning hos 

vuxna med ADHD-

diagnos. 

Internetbaserad enkätstudie 

för universitetsstuderande 

där självrapportering av 

symtom och upplevd 

funktionsnedsättning 

ingick.  

N= 874 
(0) 

♀ 53 % [466] 
♂ 47 % [408] 

Kvinnor med ADHD-diagnos har högre grad 

av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och 

upplevd funktionsnedsättning än kvinnor 

utan ADHD-diagnos och män med ADHD-

diagnos. Kvinnor med ADHD-diagnos 

upplever högre grad av funktionsnedsättning 

i domänerna; hemmet, sociala relationer, 

utbildning, hushållsekonomi och dagligt liv. 

CCT 
I 

Fleischmann, A. & 

Fleischmann, R.H. 
2012 
Israel 

Advantages 

of an ADHD 

diagnosis in 

adulthood: 

evidence 

from online 

narratives 

Undersöka vilka 

copingstrategier som 

förekommer hos personer 

som mottar ADHD-

diagnos i vuxen ålder. 

Grounded Theory används 

för att undersöka 

biografiska berättelser som 

publiceras på internet av 

vuxna med ADHD. 

N= 71 
(0) 

♀ uppgift 

saknas 
♂ uppgift 

saknas 

I det första skedet led berättarna av stress, 

skuldkänslor och brist på självförtroende 

relaterat till funktionssvårigheter i flera 

aspekter av det dagliga livet. 

Utmattningssyndrom, dålig självkänsla och 

negativa tankar om livet var vanligt 

förekommande. I det andra skedet, som 

påbörjades efter diagnos, började de att tro 

på sin förmåga att leva meningsfulla och mer 

hanterbara liv. I det tredje skedet framkom 

ytterligare effekt av diagnosen: när 

berättarna fick kunskap om diagnosen 

nåddes insikt eller övertygelse som ADHD 

kan påverka dem till det bättre. 

K 
II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
  



    BILAGA A 

IV 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Garcia, C.R., Bau, 

C.H.D., Silva, K.L., 

Callegari-Jacques, 

S.M., Salgado, C.A.I., 

Fischer, A.G., Victor, 

M.M., Sousa, N.O., 

Karam, R.G., Rhode, 

L.A., Belmonte-de-

Abreu, P. & Grevet, 

E.H. 
2012 
Brasilien  

The 

burdened life 

of adults with 

ADHD: 

impairment 

beyond 

comorbidity 

Testa hypotesen om att  
det finns ett samband 

mellan ökad 

svårighetsgrad i ADHD-

symtom och negativa 

livshändelser, även efter 

justering för förekomst av 

samsjuklighet. 
 

 

Life Experience Survey 

ingick. Studiedeltagarna 

fick värdera förekomst och 

effekter av 36 livshändelser 

som är vanligt 

förekommande i den 

allmänna befolkningen. 

Flera regressionsmodeller 

tillämpades i den statistiska 

analysen som följde. 

N=211 
(0) 

♀49% [103] 
♂ 51 % [108] 

Högre grad av ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet var förknippade med fler 

negativa livshändelser. Kvinnor, samt män 

med lägre socioekonomisk status, hade också 

fler negativa livshändelser. Det fanns inga 

signifikanta samband mellan ADHD-symtom 

och positiva livshändelser. Depressions 

sjukdom, pågående eller tidigare, gav en 

ökad sannolikhet för ökat antal negativa 

livshändelser. Samband mellan 

ouppmärksamhet/hyperaktivitet och antalet 

negativa livshändelser förblev signifikant 

efter justering för aktuella samsjukligheter.  

R 
I 

Gjervan, B., 

Torgersen, T., 

Rasmussen, K., & 

Nordahl, H.M. 
2012 
Norge 
 

ADHD 

symptoms 

are 

differentially 

related to 

specific 

aspects of 

quality of life 

Undersöka förhållandena 

mellan ADHD-symptom 

och specifika domäner av 

Medical Outcomes Study 

36-Post Short Form 

Health Survey (SF-36). 

Data samlades in från 

deltagarnas journaler och 

från 

självrapporteringsenkäter. 

Flera regressionsanalyser 

tillämpades för att 

identifiera förutsägande 

faktor för utfallet i SF-36. 

N=152 
(3) 

♀52% [78] 
♂ 48 % [71] 

Samband mellan undergrupp av ADHD och 

olika faktorer som påverkar det dagliga livet 

rapporterades. Den vanligaste undergruppen 

av ADHD var av kombinerad typ hos både 

kvinnor och män. Kvinnor eller personer med 

främst ouppmärksamhet besvärades främst av 

emotionell problematik, ångestsyndrom och 

sociala fobier. Män och personer med främst 

hyperaktivitet uppvisade antisocialt beteende, 

beroendesjukdomar och låg självupplevd 

hälsa. 

P 
I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
  



    BILAGA A 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Grevet, E.H., Bau, 

C.H., Salgado, 

C.A., Fischer, 

A.G., Victor, 

M.M., Garcia, 

C.R., Sousa, N.O., 

Rhode, L.A., & 

Belmonte-de-

Abreu, P.  
2006 
Brasilien 

Lack of gender effects on 

subtype outcomes in 

adults with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder: support for the 

validity of subtypes 

Utforska 

huruvida kön 

ändrar de 

kliniska, 

adaptiva och 

psykologiska 

utfallet av 

ADHD-

undergrupper 

hos vuxna. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 
som utgick från kriterier 

uppsatta i DSM- IV samt 

självrapporterings- 
enkäter. 

Regressionsmodeller 

användes för att analysera 

sambandet mellan kön och 

undergrupp. 

N=219 
(14) 

♀47% [96] 
♂ 53 % [109] 

Kvinnor var mer representerade i den 

kombinerade gruppen samtidigt som män var 

jämnt fördelade mellan ouppmärksamhet och 

kombinerad typ. Männen i studien 

diagnostiserades tidigare i livet för ADHD och 

fick därför stödjande insatser tidigare. Kvinnor 

redovisade fler subjektiva problem med sin 

diagnos än män trots att symtombilden inte 

skiljer sig mellan könen. Samsjuklighet mellan 

ADHD och andra psykiska nedsättningar är 

vanligt förekommande. Depression var den 

sjukdom med högst prevalens hos båda könen. 

Andra vanligt förekommande diagnoser och 

dess fördelning mellan könen redovisades så 

som beroendesjukdomar, antisocialt beteende, 

fobier och ångestsyndrom. Män redovisade en 

större tendens av riskbeteenden i form av 

bland annat bilolyckor och huvudtrauman. 

P 
I 

Gudjonsson, G.H., 

Sigurdsson, J.F., 

Eyjolfsdottir, G.A., 

Smari, J., & 

Young, S. 
2009 
Island 

The relationship between 

satisfaction with life, 

ADHD symptoms, and 

associated problems 

among university 

students 

Utröna huruvida 

ADHD-

symtom, och 

associerade 

problem, 

inverkar 

negativt på 

välmående. 

Enkätstudie där Satisfaction 

with life Scale, Reasoning 

& Rehabilitation, ADHD 

Training Evaluation, DSM-

IV, skala för att utvärdera 

nuvarande ADHD-symtom, 

och Depression Anxiety 

Stress Scale ingick. 

N=369 
(0) 

♀ 70 % [259] 
♂ 29 % [107] 
Tre deltagare 

uppgav ej kön. 

Bland män var bristande social funktion den 

bäst förutsägande faktorn av missnöje med 

livet. Bland kvinnor var bristande emotionell 

kontroll den bäst förutsägande faktorn av 

missnöje med livet. 

P 
I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Knouse, L. 

E., Mitchell, 

J. T., Brown, 

L. H., Silvia, 

P. J., Kane, 

M. J., Myin-

Germeys, I., 

& Kwapil, T. 

R. 
2008 
USA 

The expression 

of adult ADHD 

symptoms in 

daily life an 

application of 

experience 

sampling 

methodology 

Studera hur ouppmärksamhets- 

samt hyperaktivitet/impulsivitets 

symtom påverkar välmående, 

aktiviteter, kognitiv försämring 

och social funktion i det dagliga 

livet hos unga vuxna. 

Metoden som användes var 

Experience Sampling Method 

för att samla in data om humör 

och aktivitet hos deltagarna. 

Studiens data samlades in 

under sju dagar då varje 

deltagare kontaktades via en 

handdator åtta gånger per dag. 

Totalt genomförde varje 

deltagare 56 stycken 

frågetillfällen. Innan studien 

startade blev alla deltagare 

instruerade i hur handdatorn 

fungerade samt hur formuläret 

var upplagt. Därefter 

samanställdes data och 

analyserades med hjälp av 

multinivå analys. 

N=206 
(0) 

♀ 75 % [155] 
♂ 25 % [51] 

Analyserna visade att ouppmärksamhets- 

samt hyperaktivitet/impulsivitets- 

symtom påverkar olika aspekter av det 

dagliga livet. Hög grad av 

ouppmärksamhet i kombination av hög 

stressnivå kan ge uttryck av ångest, 

minskat positivt humör, bristande sociala 

relationer samt ökad nedstämdhet och 

koncentrationsproblem. Hög grad av 

hyperaktivitet/impulsivitet under 

stressfulla moment kan i sin tur leda till 

minskad uppfattning av situationers 

kontext om inte kunskap om momentet 

har erhållits. 

P 
I 

Riccio, C. A., 

Wolfe, M., 

Davis, B., 

Romine, C., 

George, C., & 

Lee, D.  
2005  
USA 

Attention deficit 

hyperactivity 

disorder: 

manifestation in 

adulthood 

Syftet med studien var att 

undersöka hur ADHD uttrycker 

sig hos vuxna. Fokusen i studien 

låg på minne, uppmärksamhet, 

planering samt problemlösning. 

En kombinerad studie med 

intervjuer, självrapporter samt 

neuropsykiatriska mätningar. I 

studien inkluderades två 

kontrollgrupper bestående av 

personer med annan form av 

nedsättning (38 %) samt av 

vuxna utan psykiatrisk 

nedsättning (30 %) 

N=100 
(0) 

♀ 48 % [48] 
♂52 % [52] 

Vuxna med ADHD rapporterade större 

problem med att hålla utsatta tider, 

slutföra uppgifter, planera i förväg och 

uppskatta tiden än kontrollgrupperna. 

CCT 
II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
  



    BILAGA A 

VII 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning % 

[antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Rimmerman, A., 

Yurkevich, O., 

Birger, M., & 

Araten-

Bergman, T. 
2005 
Israel 

Quality of life of 

men and women 

with borderline 

intelligence and 

attention deficit 

disorders living in 

community 

residences: a 

comparative study 

Utforska livskvalitet 

hos kvinnor och män 

med diagnosen 

borderline IQ och 

ADHD i förhållande 

till personlighet, 

funktionsnedsättning 

och socio-

ekonomiska 

förutsättningar. 

Enkätstudie. Analysen av 

materialet gjordes med hjälp 

av Pearsons 

korrelationskoefficient. 

N=127 
(0) 

♀ 52 % [66] 
♂ 48 % [61] 

Den mest förutsägande faktorn för uppnådd 

livskvalitet för män som studerat inom 

ordinarie utbildningssystem var 

månadsinkomsten. Den mest förutsägande 

faktorn för uppnådd livskvalitet för kvinnor 

som studerat inom ordinarie 

utbildningssystem var deras grad av ADHD-

symtom. För män som fått 

specialundervisning var den bestämmande 

faktorn för livskvalitet graden av kontakt 

med sin mor. Ingen specifik faktor för 

kvinnor med specialundervisning kunde 

fastslås. Kvinnor med ADHD-diagnos var 

mer benägna att associera vänskapsrelationer 

med livskvalitet än män med ADHD-

diagnos. 

P 
I 

Semeijn, E.J., 

Sandra Kooij, 

J.J., Comijs, 

H.C., 

Michielsen, M., 

Deeg, D.J.H. & 

Beekman, 

A.T.F.  

2013 
Holland 

Attention- Deficit/ 

Hyperactivity 

Disorder, Physical 

Health, and 

Lifestyle in Older 

Adults 

Utforska hur ADHD 

påverkar den 

allmänna hälsan hos 

äldre människor. 

Studien bedrevs som en del 

av en longitudinell studie i 

Holland. Data hade samlats 

in sedan 1992 med tre års 

mellanrum när den aktuella 

studien startade 2008. 

Intervjuerna skedde i de 

svarandes hem i form av 

samtal, medicinska test samt 

frågeformulär. 

N=234 
(3) 

♀ 59 % [137] 
♂ 41 % [94] 

Studien visar att prevalensen av vissa 

kroniska sjukdomar är högre hos äldre med 

ADHD. Denna grupp äldre drabbas i större 

utsträckning av kroniska lung- samt 

kardiovaskulära sjukdomar. Dock hittades 

inget tydligt samband mellan kroniska 

sjukdomar och den fysiska hälsan. Rökning 

av cigaretter var även signifikant större i 

denna grupp än de utan ADHD. 

Alkoholkonsumtionen var högre även den i 

gruppen med ADHD-diagnos. Denna grupp 

skattade sin hälsa lägre än de äldre som levde 

utan en ADHD-diagnos. 

P 
I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



    BILAGA A 

VIII 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
könsfördelning 

% [antal] 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Toner, M., 

O’Donoghue, 

T., & 

Houghton, S. 
2006 
Australien 

Living in chaos and 

striving for control: 

how adults with 

attention deficit 

hyperactivity 

disorder deal with 

their disorder 

Undersöka hur män 

diagnosticerade med 

ADHD i vuxen ålder 

hanterar sin 

funktionsnedsättning. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analysen av 

materialet gjordes 

med hjälp av GT. 

N=10 
(0) 

♀ 0 % [0] 
♂100% [10] 

I resultatet identifierades att vuxna med ADHD 

lever i ett cykliskt mönster mellan tillstånd av 

psykosocialt kaos och strävan efter kontroll. 

Symtom av ADHD, samsjuklighet, oförmåga att 

prestera i akademisk kontext, social isolering, 

svårigheter i arbetslivet, dragning till riskfyllda 

aktiviteter samt bristande självförtroende 

presenterades som bidragande faktorer till kaos. 
Innan diagnostisering förekom vissa fall av 

självmedicinering. Efter diagnostisering 

redovisades en positiv effekt av 

läkemedelsbehandling i form av ökad kontroll. När 

kontroll uppnås är den inte permanent utan 

tillfällig. Den främsta hanteringsstrategin som 

identifierades var att anta ett “dubbelliv”. kunskap 

om diagnosen och nära relationer i både privat- och 

arbetsliv uppgavs ha avgörande roll i graden av 

upplevd livskvalitet. 

K 
II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 

. 



    BILAGA B 

I 
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitéter är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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