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Sammanfattning 

Bakgrund: Uppfattningen har länge varit att Attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD, är 

en diagnos som växer bort och inte kvarstår in i vuxenlivet och därav har forskning runt ADHD, 

fram till det senaste decenniet, nästan uteslutande bedrivits runt barn. Då symtomyttringen ter 

sig annorlunda hos vuxna än hos barn saknas kunskap och förståelse bland annat inom vården 

och om hur dessa vuxna ska vårdas och bemötas. För att vårda vuxna med ADHD på ett 

medmänskligt sätt behövs kunskap om hur de upplever sin hälsa mätt som livskvalitet. 

Syfte: Studien syftar till att beskriva hur vuxnas livskvalitet påverkas av ADHD.  

Metod: Litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativa artiklar som underlag. Materialet har 

analyserats med WHO:s definition av livskvalitet med dess sex olika domäner som 

utgångspunkt. Resultat: Livskvaliteten hos vuxna med ADHD påverkades negativt inom 

samtliga domäner. Positiva aspekter framkom under domänen psykiskt välbefinnande och grad 

av oberoende. Vuxna som diagnostiserats i tidig ålder har högre livskvalitet än de som får 

diagnosen senare i livet. Slutsats: Vuxna med diagnosen har en generellt lägre livskvalitet 

jämfört med om de varit utan diagnosen. Tidig diagnostisering och kontinuerligt stöd är faktorer 

som kan öka livskvaliteten för vuxna med ADHD.  

 

Nyckelord: ADHD, vuxna, livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Previous perceptions of the ADHD-diagnosis are that children grow out of it; 

therefore research about ADHD, until the last decade, has been conducted almost exclusively 

around children. Since symptoms appear differently in adults and children there’s a lacking in 

knowledge and understanding from amongst other the care system in how these adults should be 

treated and cared for. Caring for adults with ADHD in the most humane manner possible 

requires knowledge in how they perceive their health measured in quality of life.  

Aim: The aim of this study is to describe how adult’s quality of life is affected by ADHD. 

Method: A literature review based on both qualitative and quantitative studies. The collected 

data is analyzed using WHOs’ definition of quality of life with its six domains as a foundation. 

Results: The quality of life in adults with ADHD was negatively affected by their diagnosis in 

all the six domains. Positive aspects of the diagnosis where found under the domains 

Psychological well-being and Level of independence. Adults diagnosed at an early age generally 

have a higher quality of life than those who are diagnosed later in life. 

Conclusion: Adults with ADHD-diagnosis have a generally lower quality of life than those 

without the diagnosis. Early diagnosis and continuous support are factors that can increase adults 

with ADHD’s quality of life 
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1 Inledning 

Författarna till föreliggande studie upplever att begreppet Attention-deficit/hyperactivity 

disorder, ADHD är svårt att applicera på en vuxen person med diagnosen då forskningen 

huvudsakligen har bedrivits runt barn. Under det senaste decenniet har forskning bedriven runt 

vuxna med diagnosen ökat men handlar till största del om medicinering och annan behandling 

(Antshel et al., 2011). Följaktligen saknas information om hur hälsan och livssituationen ser ut 

för de vuxna med ADHD. Förhoppningen med denna studie är att vidare lyfta forskningen runt 

vuxna med ADHD, ur ett livskvalitetsperspektiv. 

2 Bakgrund 

2.1 Attention-deficit/hyperactivity disorder  

ADHD översätts på svenska till uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Socialstyrelsen, 

2002). DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är en internationell 

diagnoshandbok som ges ut av American Psychological Association. I den beskrivs tre olika 

yttranden av diagnosen ADHD. Dessa är: 1) i kombinerad form (combined presentation), 2) i 

form av bristande uppmärksamhet (predominantly inattentive presentation), och 3) i form av 

överaktivitet och/eller impulsivitet (predominantly hyperactive/impulsive presentation) (DSM-5, 

2013). Neurologisk forskning kring diagnosen och vad som kan orsaka symtomen är otillräcklig, 

men visar att en person med ADHD har brist på signalämnena dopamin och noradrenalin 

(Banaschewski, Roessner, Dittmann, Janardhanan-Santoch & Rothenberger, 2004). Viss 

forskning visar även på minskad storlek av vänstra sidan av frontala cortex, något som skulle 

kunna skapa en dysfunktion med de klassiska symtomen vid ADHD; bristande uppmärksamhet, 

överaktivitet och impulsivitet, som följd (Frank-Briggs, 2011).  

 

2.2 ADHD i Sverige 

Enligt statistik från Socialstyrelsen (2010) beräknas ca 5 procent av alla barn i skolåldern ha fått 

diagnosen ADHD. Då uppfattningen tidigare varit att ADHD är en diagnos som växer bort och 

inte kvarstår in i vuxenlivet finns det begränsat med statistik på utbredning av diagnosen hos 

vuxna. Studier visar dock att cirka hälften av alla som har diagnosen som barn har bestående 

koncentrationssvårigheter även i 20-25 års ålder (ibid.). Stockholms läns landstings organisation 

Psykiatristöd uppger att ca 2-4 procent av alla vuxna har ADHD och inom specialistpsykiatrin är 

prevalensen cirka 20 procent (Ginsberg, 2014). Det finns i dagsläget sex gånger fler pojkar än 

flickor med diagnosen. Detta kan bero på ett stort mörkertal hos flickorna då symtombilden ser 

annorlunda ut för pojkar och flickor. Pojkar är generellt sett mer utåtagerande hyperaktiva och 
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impulsiva medan flickor oftare lider av uppmärksamhetstörningen i ADHD (Socialstyrelsen, 

2010). Det har dock visat sig att könsskillnaderna avtar med stigande ålder (Ginsberg, 2014). 

 

2.3 Symtombilden i vuxen ålder 

Vanligt förekommande är att vuxna inte diagnostiseras förrän de känner igen sina egna symtom 

hos sina barn som visar sig ha ADHD (Waite & Russell-Ramsay, 2010). Vuxna personer med 

diagnosen har ofta svårt att filtrera och tolka yttre stimuli och som en följd av det ibland 

svårigheter med att kontrollera impulser, känslor och beteende. En typisk symtombild som kan 

yttra sig hos vuxna är problem med att planera och organisera sin vardag eller sitt arbete (Frank-

Briggs, 2011). Något som kan bero på att de exekutiva funktionerna ofta blir nedsatta på grund 

av svårigheter med att motivera och kontrollera sig och sina handlingar. Hos många vuxna med 

ADHD kvarstår uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheterna från barndomen, medan 

hyperaktiviteten ofta övergår till en känsla av rastlöshet jämfört med den fysiska överaktiviteten 

hos barn (Frank-Briggs, 2011).  

 

2.4 Uppfattningar om ADHD 

Trots ökad medvetenhet för ADHD som en diagnos existerande i alla åldersgrupper förekommer 

det i samhället en rad olika uppfattningar om hur diagnosen yttrar sig, vem som blir drabbad och 

varför (Furnham & Sarwar, 2011). Exempel på vanliga uppfattningar om personer med ADHD 

är att de har svårt för matematik och läsning i skolan, bristande koncentration, svårigheter att 

sitta still, att dessa personer lättare hamnar i ett drogmissbruk, omges av och hamnar i 

problematiska relationer samt att de har svårare att få jobb och göra bra ifrån sig på en 

arbetsplats. Felaktiga uppfattningar präglas av tron om att personer med diagnosen är 

uppmärksamhetssökande, får panikattacker, skriker mycket och är aggressiva. Dessutom finns 

det, trots tydliga diagnostiska kriterier, en misstro hos en del av den allmänna befolkningen, där 

ADHD ses som ett påhitt av media och inte en faktisk diagnos (ibid.). 

 

2.5 Behandlingsmetoder 

Behandlingsmetoder för vuxna med ADHD har de senaste åren blivit allt mer omdiskuterat och 

behovet av säkra behandlingsmetoder har ökat (Antshel et al., 2011). I Sverige används främst 

centralstimulerande läkemedel för att behandla ADHD, sedan år 2006 har användandet hos 

vuxna med ADHD ökat, år 2011 var det 57 235 personer som hämtade ut minst ett läkemedel 

för behandling av ADHD (Socialstyrelsen, 2012). Trots risk för missbruk och/eller 

felanvändning är detta den främsta behandlingsmetoden då de positiva effekterna av 
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behandlingen oftast överträffar eventuella negativa effekter (Waite & Russel-Ramsay, 2010). 

Som alternativ till behandling med centralstimulerande läkemedel har kognitiv beteendeterapi 

(KBT) presenterats för vuxna med ADHD (Ramsay & Rostain, 2011). I vissa fall kombineras 

medicineringen med KBT, men KBT som egen behandlingsform är nästintill obefintlig. Ramsay 

& Rostain (2011) påvisade dock i sin studie att KBT som enda behandlingsmetod på ett bra sätt 

kan lindra de vanligast förekommande ADHD-symtomen hos vuxna.  

 

2.6 Omvårdnad av vuxna med ADHD 

En viktig del av kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är området omvårdnad, där 

främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa har en central roll (Socialstyrelsen, 2005). 

Begreppet hälsa beskrivs som: ”… ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). Trots att dessa tre beståndsdelar 

skall vara av lika stor vikt blir psykiatriska sjukdomar så som ADHD ibland förbisedda då 

symtomen ofta inte går att objektivt se eller förklara (Kadesjö & Kadesjö, 1999). Hall et al. 

(2013) visar i sin studie att resurserna inom vården är otillräckliga för att tillgodose 

omvårdnadsbehovet som vuxna personer med ADHD kan ha. Det saknas bra riktlinjer för 

omhändertagande samt vårdande av vuxna med ADHD (ibid.). Sjuksköterskors självförtroende 

för att upptäcka och vårda vuxna med ADHD beskrivs av Knutson och O’Malley (2010) som 

lågt och de anser sig behöva mer kunskap om hur ADHD kan yttra sig hos vuxna, hur personer 

med diagnosen bör adresseras och eventuellt diagnostiseras.  

 

En anledning till att en ADHD diagnos inte sätts kan vara att diagnosen och dess symtom ibland 

beskrivs som osynliga (Kadesjö & Kadesjö, 1999). I en svensk studie av Dahlqvist-Jönsson, 

Wijk, Skärsäter och Danielson (2008) beskrevs hur viktig roll sjuksköterskorna har i att stödja 

personer med psykiatriska diagnoser genom att lyssna och få vetskap om upplevelsen av hur det 

är att leva med en psykiatrisk diagnos. Mok och Chiu (2004) beskriver ytterligare vikten av att 

vårdaren tar del av patientens upplevelse då de menar att förutsättningen för att en förtroendefull 

relation ska kunna byggas patient och vårdare emellan är att vårdaren även har kännedom om 

patientens outtalade behov. För att uppnå en sådan relation krävs tid, förståelse och skicklighet 

från vårdpersonalen beskriver Shatell, Starr och Thomas (2007) i sin fenomenologiska studie 

med patienter inom psykiatrisk vård. Patienterna i studien beskrev hur viktigt det var att känna 

sig sedda och förstådda av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal för att relationen skulle bli 

vårdande och tjäna ett terapeutiskt värde (Shatell et al., 2007).  
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2.7 Livskvalitet 

För att kunna se hälsa ur ett bredare perspektiv och inte endast som frånvaro av sjukdom krävs 

ett vidare synsätt där fler dimensioner tas i beaktning (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2012). 

Livskvalitet och välbefinnande är exempel på dimensioner som kan visa på hälsa ur ett bredare 

perspektiv (ibid.). Där av kan ett hjälpmedel för att bedöma den personliga upplevelsen av hälsa 

vara att mäta just livskvalitet. Livskvalitet som begrepp är svårdefinierat då det liksom hälsa 

utgörs av flera faktorer och alltid bör utgå från en subjektiv bedömning (Wärnå-Furu, 2012). En 

definition som på ett omfattande sätt beskriver helheten av begreppet livskvalitet är den som The 

World Health Organisation (WHO) tagit fram: 

Individual’s 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 (World Health Organization Quality Of Life, WHOQOL, 1997). 

Vikten av att utforska en individs personliga upplevelse av livskvalitet är avgörande för att i alla 

sammanhang kunna möta denne på ett medmänskligt sätt, då livskvalitet inte bara speglar hur en 

persons situation ser ut utan även hur denne hanterar sin livssituation (Willman, 2012). 

 

2.8 Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram kan underlätta strukturering av datainsamling samt stå till grund för 

hantering och tolkning av resultat (Polit & Beck, 2012). Studien kommer att ha WHO:s 

definition av livskvalitet som utgångspunkt för att så omfattande som möjligt kunna beskriva 

upplevelsen av livskvalitet. Detta eftersom definitionen präglas av ett holistiskt synsätt, beskrivet 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som ett helhetsperspektiv av människan, där både 

hälsa och livskvalitet utgörs av flera faktorer där individen och dess egen uppfattning står som 

grund. The World Health Organization Quality of Life group fick som uppdrag av WHO att 

utforma ett instrument för att kunna mäta livskvaliteten från så många aspekter som möjligt. 

Grunden för instrumentet bygger på WHO:s definition av livskvalitet och består av 6 olika 

domäner som med omfattande frågor tillsammans ska ge en helhetsbild av en individs 

livskvalitet. Domänerna är: 1) fysiskt välbefinnande, 2) psykiskt välbefinnande, 3) sociala  

relationer, 4) grad av oberoende, 5) omgivning och miljö samt 6) andlighet, religion och 

personlig tro (WHO, 1998). Det finns flera olika versioner av instrumentet däribland en version 

speciellt utformad för mental hälsa och det är även denna som kommer att användas som grund 

för strukturen till analysen. Uppsatsen kommer att genomsyras av WHO:s definition av 
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livskvalitet då de sex ovannämnda domänerna och dess innehåll, i enlighet med WHOQOL, står 

som grundpelare i analysen (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Domäner och domäninnehåll uppdelade utefter WHOQOL livskvalitetsinstrument 

 

 (WHOQOL user manual, WHO, 1998, s.8). Författarnas översättning. 

 

3 Problemformulering 
ADHD som länge ansetts vara en barnsjukdom har nu blivit erkänd som en diagnos kvarstående 

även i vuxenlivet. Symtombilden hos vuxna med ADHD pekar på en påverkan på delar av eller 

hela livet. Idag råder begränsat med kunskap rörande vuxna med ADHD, både i samhället men 

också inom vården. För att öka medvetenheten om och förståelsen för dessa personer, i syfte att 

kunna stötta dem på ett optimalt sätt och tillhandahålla en god vård och omvårdnad, krävs 

kunskap om hur livskvaliteten ser ut för vuxna med ADHD. 

 

4 Syfte 
Studien syftar till att beskriva hur vuxnas livskvalitet påverkas av ADHD.   

 

 

Domän	  
Fysiskt	  

välbefinnande	  
Psykiskt	  

välbefinnande	  
Sociala	  

relationer	  
Grad	  av	  

oberoende	  
Omgivning	  och	  miljö	  

Andlighet,	  
religion	  och	  
personlig	  tro	  

D
om

än
in
ne

hå
ll	  

• smärta	  och	  
lidande	  

• energi	  och	  
trötthet	  

• sexuell	  
aktivitet	  

• sömn	  och	  
vila	  

• sinnes-‐
funktioner	  

• positiva	  
känslor	  

• tänkande,	  
inlärning,	  
minne,	  
koncentration	  

• självkänsla	  

• kroppsupp-‐
fattning	  	  

• negativa	  
känslor	  

• personliga	  
relationer	  

• socialt	  stöd	  

• social	  
integration	  

• rörlighet	  

• dagliga	  
aktiviteter	  

• beroende	  av	  
läkemedel	  
eller	  andra	  
behandlingar	  

• beroende	  av	  
alkohol/tobak/
droger	  

• kommunikatio
nsförmåga	  

• arbetsförmåga	  

• fysisk	  trygghet	  och	  
säkerhet	  

• hemmiljö/fysisk	  miljö	  

• tillfredställdhet	  med	  
arbete	  

• finansiella	  tillgångar	  

• tillgänglighet	  och	  
kvalitet	  på	  vård	  

• förmåga	  att	  erhålla	  
ny	  information/	  
kunskap	  

• möjlighet	  att	  delta	  i	  
fritidsnöjen	  

• transportmöjligheter	  

• andlighet	  

• religion	  

• personlig	  
tro	  
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5 Metod 

5.1 Design 

Enligt Henricson & Billhult (2013) innebär skapandet av en design planering för hur syftet ska 

besvaras. Syftet i denna studie besvarades genom en litteraturstudie med både kvalitativa och 

kvantitativa studier som underlag, vilket benämns mixad design (Polit & Beck, 2012). En 

litteraturstudie är en lämplig metod när kunskapsläget kring ett område ska undersökas (Friberg, 

2006). Marshall & Rossman (2011) beskriver att en kvalitativ design utgår från det holistiska 

synsättet och studerar människors upplevelser av ett fenomen, vilket är centralt i denna studie. 

Borglin (2012) menar att genom att styrka kvalitativ data med kvantitativ data skapas ett bredare 

omfång och ett större djup i studien. Genom att komplettera kvalitativ forskning (textdata) med 

kvantitativ forskning (numerisk data) ökar trovärdigheten till resultatet (ibid.).  

 

5.2 Urval 

Inklusionskriterier: Deltagare diagnostiserade med ADHD (antingen som barn eller i vuxen 

ålder) över 18 år. Studier skrivna på engelska oberoende ursprungsland, publicerade från år 2009 

och framåt, peer reviewed samt etiskt granskade. Exklusionskriterier: Studier med fokus på 

medicinering samt studier med fokus på barn. För att säkerhetsställa en hög kvalitet och 

vetenskaplighet kvalitetsgranskades alla kvalitativa studier som valdes ut för läsning med hjälp 

av Statens beredning för medicinsk utrednings (2012) mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik, se bilaga 2. De kvantitativa studierna kvalitetsgranskades 

med hjälp av en checklista för kvantitativa studier från Forsberg och Wengström (2013), se 

bilaga 3. Endast studier som i författarnas kvalitetsgranskning fick bedömningen medelhög eller 

hög inkluderades. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Underlaget till denna studie utgjordes av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

studier som togs fram genom sökmotorn EBSCO Discovery service där databaserna CINAHL, 

MEDLINE och Academic OneFile använts. För att hitta studier som svarade till denna studies 

syfte användes för studien relevanta sökord. För en korrekt översättning till engelska av 

sökorden involverade i sökningen; ADHD, vuxen, barn, kvalitativ samt medicinering, 

användes MeSH-termer. Att använda sig av MeSH-termer är ett konsekvent sätt att översätta 

begrepp där olika terminologi används (U. S National Library of Medicine, 2011). 
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	  De sökord som användes kombinerades med varandra genom att använda AND för att 

inkludera sökordet i sökningen och NOT för att exkludera sökordet, detta kallas för boolesk 

sökmetodik. Trunkering (*) används för att även plural av sökorden skall inkluderas i en 

sökning (SBU, 2012). Sökord som användes var ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder, adult* samt qualitative. För att exkludera studier om barn användes NOT child* som 

titel och som ämnesord (TI,SU), dock kunde ordet finnas med i texten. Även sökordet 

medication exkluderades som titel och som ämnesord. För att generera kvantitativa studier 

med samma fokus, ändrades AND qualitative till NOT qualitative. Antal lästa titlar, abstract 

och studier anges i sökmatrisen nedan (Tabell 2).	  	  

	  

Tabell 2. Sökordsmatris, endast sökningar som genererade i studier till analysen är redovisade. 

 

 5.4 Dataanalys 

För att beskriva livskvaliteten hos de vuxna med ADHD utgör de sex domänerna ur WHOQOL 

user manual (se tabell 1) en struktur för analys och bearbetning av materialet i studierna. För 

fullständig redovisning av studier inkluderade i analysen se Bilaga 1. När relevanta studier för 

ämnet hade valts ut användes ett kodningsschema där varje domän fick en egen kodning i form 

utav en färg (se tabell 1). Ett kodningsschema underlättar gruppering av data vid litteraturstudie 

(Polit & Beck, 2012). När de inkluderade studierna analyserades färgades den information i 

studien som hamnade under olika domäner i respektive domäns färg (Tabell 1). Friberg (2006) 

beskriver att en sådan sökning av likheter och skillnader i studiers resultat underlättar 

identifiering av övergripande områden. De kvalitativa studierna kodades med respektive domäns 

färg när deltagare i studien på något sätt beskrev eller berättade hur diagnosen påverkar olika 

Datum	   Sökning	   Sökmotor	   Sökord	   Träffar	  
Antal	  
lästa	  

titlar	  

Antal	  
lästa	  

abstract	  

Antal	  
lästa	  

studier	  

Inkluderade	  
studier	  

010914	  
Kvalitativa	  
studier	  

EBSCO	  
Discovery	  

service	  

adhd	  AND	  attention	  deficit	  
hyperactivity	  disorder	  AND	  

adult*	  NOT	  child*(TI,	  SU)	  
AND	  qualitative	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

NOT	  medication	  (TI,	  SU)	  

23	   23	   15	   11	   7	  

010914	  
Kvantitativa	  
studier	  

EBSCO	  
Discovery	  

service	  

adhd	  AND	  attention	  deficit	  
hyperactivity	  disorder	  AND	  

adult*	  NOT	  child*(TI,	  SU)	  
NOT	  qualitative	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

NOT	  medication	  (TI,	  SU)	  

818	   818	   320	   26	   3	  
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delar av livet. I de kvantitativa studierna färgkodades statistiska resultat som kunde kopplas till 

någon domän i den teoretiska referensramen. För exempel på färgmarkering av studier se  

Tabell 3 och för överblick av analysförfarande se figur 1.  

Tabell 3. Exempel på gruppering av data enligt domänerna i den teoretiska referensramen 

 

 
Figur 1. Analysförfarande vid litteraturöversikt inspirerat av Friberg (2006).  

 

5.5 Etiska aspekter 

För att undvika att författarnas förförståelse påverkar analysförfarandet har en utarbetad struktur 

för bearbetning av data tagits fram (se tabell 1), där utrymme för egna åsikter minimeras. Genom 

kontinuerlig granskning av arbetet har egna värderingar ytterligare uppmärksammats och tagits i 

beaktande. För ett sanningsenligt resultat krävs det att författarna är sakliga och har ett objektivt 

Studie	   Exempel	  på	  meningsbärande	  data	   Domäninnehåll	   Domän	  

Kvalitativ	   ”I	  remember	  the	  dilemma	  for	  a	  long	  time	  was	  that	  I	  had	  no	  
self-‐esteem,	  comparing	  myself	  with	  other	  “normal”	  people	  

[…]”	  (Brod	  et	  al.,	  2012,	  s.10).	  
Självkänsla	  

Psykiskt	  
välbefinnande	  

Negativa	  känslor	  
Psykiskt	  

välbefinnande	  

Arbetsförmåga	  
Grad	  av	  

oberoende	  

Kvantitativ	  

	  (	  Able,	  Haynes	  &	  Hong,	  2014,	  del	  ur	  tabell	  5,	  s.29	  )	  

Personliga	  
relationer	  

Sociala	  
relationer	  
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förhållningssätt till inhämtad data (Forsman, 2001). För att undvika eventuella språkliga 

missförstånd har MeSH-termer använts för översättning av ämnesord vid studiesökning. För att 

en litteraturstudie ska vara etiskt försvarbar krävs det att alla artiklar som ingår i studien 

redovisas samt att alla resultat presenteras oavsett författarnas förförståelse (Forsberg & 

Wengström, 2013). Publikationer som innefattas i litteraturstudier bör vara etiskt godkända och 

granskade av en etisk kommitté (ibid.). Denna uppsats innefattar enbart etiskt godkända studier, 

alternativt studier med noga genomtänkta etiska överväganden, i analysen för att säkerställa en 

hög kvalitet med genomgående etisk eftertanke. 

 

6 Resultat 
Resultatet bygger på en analys av sammanlagt 10 studier, 7 med kvalitativ ansats och 3 med 

kvantitativ ansats (se bilaga 1), som alla beskriver olika aspekter av livskvalitet hos vuxna med 

ADHD. Resultatet presenteras i tabellform där studier som vid analys bedöms ha innehåll som 

svarar mot något utav de sex domänerna i den teoretiska referensramen får ett kryss i respektive 

domäns kolumn (Tabell 4). Resultatet presenteras även i löpande text under respektive 

domänrubrik med relevant domäninnehåll (se tabell 1) som underrubrik för att ge en överskådlig 

blick av insamlat resultat. 

 
Tabell 4. Resultatredovisning	   

I de studier där resultatet visade påverkan i någon av de sex domänerna är det ikryssat (X). 

I studier där ingen påverkan hittades är ett streck (-) utsatt. 
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6.1 Fysiskt välbefinnande 

Litteraturstudien visade på att många vuxna med ADHD upplever fysiska besvär till följd av sin 

diagnos (se tabell 4). De tre kvantitativa studierna visade ett negativt samband mellan fysiskt 

välbefinnande och generell fysisk hälsa hos vuxna med ADHD jämfört med de utan diagnos 

(Able, Haynes & Hong, 2014; Das, Cherbuin, Butterworth, Anstey & Easteal, 2012; Gjervan, 

Torgesen, Rasmussen & Morten Nordahl, 2012). 

 

Sömn och vila, energi och trötthet 

I flera av de kvalitativa studierna beskrevs en återkommande känsla av trötthet och låg energi 

hos vuxna med ADHD som gjorde att de hade svårt att prestera på jobb och utbildning 

(Matheson et al., 2013; Brod, Pholman, Lasser & Hodgkins, 2012; Meaux, Green & 

Broussard, 2009).  Tröttheten beskrevs ibland så förlamande att de inte kunde ta sig upp till 

viktiga möten eller lektioner på morgonen, detta till följd av sömnsvårigheter och dålig 

sömnkvalitet (ibid.). Andra tydliga fysiska besvär beskrevs som en ständig känsla av rastlöshet 

och inre spänningar i kroppen samt svårigheter att slappna av (Matheson et al., 2013; Brod et 

al., 2012; Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009). 

 

Smärta och lidande 

Återkommande fysiskt påfrestande biverkningar orsakat av ADHD-medicineringen beskrevs 

som exempelvis aptitlöshet, eksem, huvudvärk, illamående, insomnia, tryck över bröstet, 

andningsproblematik, mardrömmar, domningar och trötthet (Matheson et al., 2013; Brod et al., 

2012; Meaux et al., 2009; Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins & Niebler, 2011). Biverkningarna 

av medicineringen gjorde att personer ibland avstod att ta den (Matheson et al., 2013; Brod et 

al., 2012). En del vuxna med ADHD valde hellre att leva med biverkningarna än att vara utan 

medicinen, dels på grund av en lång och svår process att få medicinen ordinerad och dels för att 

symtomlindringen var betydelsefull för att klara vardagen (ibid.). 

 

6.2 Psykiskt välbefinnande 

Samtliga studier i analysen (se tabell 4) visade att ADHD påtagligt påverkar det psykiska 

välbefinnandet. Able et al., (2014) rapporterade att 67 procent av personer med ADHD-diagnos 

uppgav att deras symtom hade en negativ påverkan på den totala mentala hälsan och 69 procent 

uppgav att ADHD påverkat deras självkänsla/självförtroende på ett negativt sätt (ibid.). En 

annan studie påvisade signifikanta samband mellan nedsatt psykisk hälsorelaterad livskvalitet 

och ADHD-symtom, även den subjektiva upplevelsen av välmående var lågt skattad hos de med 
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ADHD (Das et al., 2012). I ytterligare en av de kvantitativa studierna visades ADHD-symtomen 

hyperaktivitet, impulsivitet samt koncentrationsnedsättningar ha ett signifikant samband med en 

subjektivt lågt skattad mental hälsa samt med ett sämre presterande vid emotionellt påfrestande 

situationer (Gjervan et al., 2012).  

 

Tänkande, inlärning, minne, koncentration 

Vuxna med ADHD uppgav att de led av koncentrationssvårigheter (Gjervan et al., 2012). 

De beskrev att de ofta tappade fokus, hade svårt att lyssna samt ta in ny information, något som 

ledde till en ständig känsla av stress eller att någonting var glömt (Matheson et al., 2013; 

Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013; Brod et al., 2012; Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009; 

Fleischmann, Erez & Miller, 2013; Brod et al., 2011). Till följd av koncentrationssvårigheterna 

hade de även svårt att organisera sin tillvaro och svårt att påbörja, genomföra och slutföra 

uppgifter på jobb eller i skola (ibid.). 

 

Självkänsla 

En studie av DAS et al., (2012) visade en lågt självskattad självkänsla hos personer med ADHD 

och självbilden skattades lågt hos vuxna som fått diagnosen sent i livet (Able, et al., 2014). Den 

låga eller obefintlig självkänslan hos de vuxna med ADHD utmärkte sig även i samtliga 

kvalitativa studier. Den grundade sig ofta i en negativ självbild, och en känsla av att vara 

underlägsen och mindre värd än sina vänner och bekanta (Matheson et al., 2013; Sandell et al., 

2013; Brod et al., 2012; Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009; Fleischmann et al., 2013; 

Brod et al., 2011). Känslor av att vara misslyckad, missanpassad eller korkad förekom som en 

följd av de bekymmer ADHD-symtomen skapade. ”I remember the dilemma for a long time 

was that I had no self-esteem, comparing myself with other “normal” people […]” (Brod et al., 

2012, s.10). Problemen som ADHD-symtomen medförde kunde framkalla känslor av skam eller 

bristande personlighet, något som i sin tur kunde leda till en känsla av att vara annorlunda 

jämfört med omgivningen(Matheson et al., 2013; Sandell et al., 2013; Brod et al., 2012; 

Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009; Fleischmann et al., 2013). Detta då personer med 

ADHD beskrev sig tänka och agera på ett annat sätt än vad som anses ”normalt” (ibid.). Flera 

studier beskrev dock att de som levt med diagnosen från barndomen hade en bättre självbild och 

lättare kunde se sig själv som en individ med en diagnos och inte en person det är något fel på 

(Matheson et al., 2013; Sandell et al., 2013; Brod et al., 2012; Meaux et al., 2009; Fleischmann 

et al., 2013).  
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Positiva/negativa känslor och kroppsuppfattning 

Den negativa självbilden yttrade sig dels genom svårigheter att hantera emotionella situationer 

och dels genom överväldigande av situationer och känslor med mycket frustration och ilska som 

följd (Matheson et al., 2013; Brod et al., 2012; Liebrenz et al., 2014). En känsla av ett liv som 

växlar ändar på en extrem skala beskrevs; att inte kunna sluta med en uppgift tills den var 

perfekt, jämfört med att ibland inte ha någon motivation alls (Brod et al., 2012; Meaux et al., 

2013). Det kunde även visa sig genom ett överdrivet tränande eller en besatthet av bra 

kosthållning som slutligen kunde leda till ätstörningar och en skev kroppsuppfattning (ibid.). 

Positiva aspekter av diagnosen beskrevs så som ökad kreativitet och större entusiasm (Brod et 

al., 2012; Fleischmann et al., 2013; Brod et al., 2011). Det hyperaktiva symtomet kunde även 

vara till hjälp med att göra flera saker samtidigt eller att få koncentrationen riktad på en viktig 

uppgift (ibid.). ”Hyper-arousal in childhood becomes, in adulthood, lots of hours of life that are 

utilized. While everyone else has already tumbled into bed, we are still going full speed” 

(Fleischmann et al., s.52). Vidare beskrevs att livet för de vuxna med ADHD troligtvis inte hade 

varit lika spännande om de varit utan diagnosen, då deras impulsiva drag gjorde att de sällan 

backade för utmaningar eller räddes att prova nya saker (Brod et al., 2012). 

 

6.3 Sociala relationer 

Samtliga studier vittnade om att personer med ADHD-diagnos hade stor påverkan på socialt 

samspel och sociala relationer (se tabell 4). Problem av att ha en diagnostiserad ADHD gällande 

sociala relationer visades tydligt i en kvantitativ studie där ADHD-symtomen var signifikant 

relaterade med ett nedsatt socialt umgänge samt med en sämre social förmåga att interagera med 

andra (Das et al., 2012). Symtomen var även signifikant relaterade med svårigheter att 

upprätthålla relationer samt med en sämre social integration (ibid.) samt nedsatta sociala 

funktioner över lag (Gjervan et al., 2012).  

 

Personliga relationer och social integration 

I en kvantitativ studie uppgav 64 procent av deltagarna att deras ADHD hade en negativ 

inverkan på relation med respektive/partner samt att ett signifikant lägre antal av deltagarna med 

ADHD-diagnosen var gifta eller hade en partner jämfört med de utan diagnosen (Able et al., 

2014). En annan studie påvisade ett signifikant samband mellan ADHD-symtom och att oftare 

vara skild och/eller ha separerat från en partner (Das et al., 2012). Able et al., (2014) beskrev 

vidare att 51 procent av personerna med diagnosen ansåg att ADHD hade en negativ påverkan 
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på deras relation med sina barn, utöver det svarade 45 procent att diagnosen hade en negativ 

påverkan på deras förmåga att vara en bra förälder.  

 

Svårigheter med sociala relationer beskrevs, dels inom familjen och med vänner men även i 

andra sociala sammanhang (Matheson et al., 2012; Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009; 

Fleischmann et al., 2013; Brod et al., 2011). Att skapa nya relationer, att starta en konversation 

eller att ta kontakt med någon ny person visade sig ofta vara det initiala problemet (Brod et al., 

2012; Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009; Fleischmann et al., 2013). Gällande det sociala 

samspelet beskrevs en känsla av att känna sig vilsen och klumpig till följd av svårigheter att 

kväva impulsivt handlande som exempelvis ovarsamhet i konversationer genom att prata rakt ut, 

ofta avbryta den som pratar, fälla olämpliga eller sårande kommentarer eller att säga i 

sammanhanget fel saker (Matheson et al., 2013; Brod et al., 2012; Meaux et al., 2009; 

Fleischmann et al., 2013). Vuxna med ADHD framstod på grund av detta ofta som oförskämda 

eller burdusa i sitt sätt (ibid.; Liebrenz et al., 2014) ”Well, maybe I might talk out of turn once or 

twice and then I’ll think about it. I’m like, okay they’re talking… no you don’t talk yet… and so 

I’m like being my own little person in my head” (Meaux et al., 2009, s.253). Detta upplevdes 

dock lättare att hantera hos de som diagnostiserats tidigt i livet, även de som fått sin diagnos sent 

berättade om de hur de fick lättare att hantera och förstå sig själva i sociala sammanhang efter att 

de blivit diagnostiserade (Matheson et al., 2013, Meaux et al., 2009; Fleischmann et al., 2013).  

 

Till följd av ett nedsatt socialt samspel beskrevs svårigheter med att bibehålla längre relationer 

eller vänskapsband (Matheson et al., 2013; Liebrenz et al., 2014: Fleischmann et al., 2013; 

Brod et al., 2011). Detta då det lätt uppstod missuppfattningar eller konflikter i relationen men 

också för att personer med ADHD själva kände sig otillräckliga eller att något var fel på dem 

(Matheson et al., 2013; Brod et al., 2012; Fleischmann et al., 2013). Studier beskrev även att 

vuxna med ADHD i stor utsträckning undvek eller hade svårt att involvera sig i intima 

relationer (Matheson, et al., 2013; Fleischmann, et al., 2013; Brod, et al., 2011). Vuxna med 

ADHD kände sig allmänt missförstådda av sin omgivning, något som skapade ett behov av att 

förklara och försvara sig och sitt beteende (Matheson et al., 2013; Sandell et al., 2013 Meaux 

et al., 2009; Fleischmann et al., 2013; Brod et al., 2011). Detta upplevdes många gånger 

förgäves då de sällan blev trodda eller tagna på allvar av varken familj, vänner eller 

vårdpersonal (ibid.). 
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Socialt stöd 

Able et al’s., (2014) studie visade att 61 procent av vuxna med ADHD ansåg att symtomen hade 

en negativ inverkan på deras relationer till arbetskollegor och 67 procent uppgav att diagnosen 

hade en negativ inverkan på deras relation med andra personer överlag. Det beskrevs känslor av 

att vara främmande och annorlunda gentemot arbetskollegor och bekantskaper men även att ha 

problem med att hantera auktoriteter (Brod et al., 2012; Meaux et al., 2009; Sandell et al., 2013; 

Fleischmann et al., 2013; Brod et al., 2011). Uppfattning av att de blev hånade av de som inte 

kände eller förstod sig på dem, ledde till känslor av utstötthet (Fleischmann et al., 2013). Sociala 

problem som blev alltför omfattande kunde leda till att diagnosen hemlighölls för omgivningen, 

för att undvika att bli sedd som annorlunda (Meaux et al., 2009). Personer som levt länge med 

ADHD beskrev symtomens negativa påverkan på stora delar av det sociala livet, något som 

ledde till ett mer ensamt liv med sämre socialt stöd i vuxen ålder (Sandell et al., 2013; Brod et 

al., 2011). 

 

6.4 Grad av oberoende 

Arbetsförmåga 

Fler studier visade svårigheter angående vuxna med ADHD’s förmåga att få och behålla en 

anställning, koncentrera sig på arbetsuppgifter och utbildning samt svårigheter att vara 

produktiva (Able et al., 2014; Brod et al., 2012; Das et al., 2012). Även andelen 

sjukskrivningar var signifikant högre hos de med ADHD än de utan diagnosen (Able et al., 

2014). Positiva aspekter som beskrevs i relation till arbetsförmågan var symtomet 

hyperaktivitet som i vissa fall kunde öka prestationsförmågan (Fleischmann et al., 2013). 

Sammanfattningsvis beskrevs ADHD överlag ha en negativ påverkan på utbildning och 

arbetsliv (Brod et al., 2011; Fleischmann et al., 2013). 

 

Beroende av läkemedel/behandlingar 

Den utbredda läkemedelsanvändningen visades i en studie av Gjervan et al., (2012) där 90 

procent uppgav att de någon gång behandlats med centralstimulantia och 65 procent att de tog 

centralstimulerande medicin dagligen. Able et al., (2014) visade även på ett signifikant högre 

användande av sjukvårdsresurser hos personer med ADHD än de utan diagnosen. 

Medicinering var för många med ADHD nödvändigt för att behålla fokus på arbetet, 

koncentrera sig, slappna av och lyssna men även för att få vardagen att fungera (Brod et al, 

2012; Meaux et al, 2009; Brod et al., 2011). Beroendet av läkemedel uppgavs som 

problematiskt då läkare uppfattades ovilliga att skriva ut medicin, det vuxna med ADHD 
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beskrev även hur de åkt till apoteket flera gånger i månaden för att samla på sig och spara 

medicin (Matheson et al., 2013). ”The psychiatrists but often mostly pharmacists act as if 

[ADHD drug] is plutonium and it’s, like, ridiculous” (Matheson et al., 2013, s. 6).  

 

Beroende av alkohol/tobak/droger 

Antal rökare och personer med tidigare eller nuvarande hög alkoholkonsumtion bland de med 

ADHD var högre än de som inte hade ADHD-diagnos (Able et al., 2014; Gjervan et al., 2012). 

Vuxna med ADHD använde alkohol och droger som en slags självmedicinering, som dämpade 

ADHD-symtomen, fick dem att känna sig mer normala, lugna och mer fokuserade (Meaux et 

al., 2009; Liebrenz et al., 2014). Vuxna med ADHD beskrev även att de upprepade gånger i 

livet stött på negativa konsekvenser av sitt beroende av alkohol eller droger (Liebrenz et al., 

2014; Brod et al., 2011). 

 

6.5 Omgivning och miljö 

Tillgänglighet och kvalitet på vård 

Personer med ADHD kände att det var en lång och mödosam process att få sin ADHD-diagnos 

och behandling, de upplevde flera barriärer till att få vård och hade erfarit negativa och 

skeptiska attityder mot ADHD från vårdpersonalen och övervägde därför om det var värt att 

kämpa för att få en diagnos (Matheson et al., 2013; Able et al., 2014). Kampen för att få 

tillgång till vård som vuxen med ADHD gav känslan av förlorad egenmakt (Matheson et al., 

2013). Vuxna med ADHD önskade mer involvering i vilken medicin och vilken dos som 

skulle ingå i behandlingen och upplevde generellt att de fick för lite information från vården 

angående sin diagnos (Meaux et al., 2009). De upplevde även att vårdpersonalen ibland 

fokuserade för mycket på medicineringen istället för diagnos och symtom (Matheson et al., 

2013). De som fått diagnosen sent i livet berättade om hur de blivit runtskickade bland flera 

olika vårdinstanser på grund av feldiagnostisering, de medicinerades till exempel för ångest 

och först i efterhand förstått att det var ADHD-symtomen som behövde behandlas (ibid.). En 

önskan om mer fokus från vårdpersonal på den psykosociala påverkan av diagnosen uttalades 

(Meaux et al., 2009). 

 

Fysisk trygghet och säkerhet 

Able et al’s. (2014) studie visade stor signifikant skillnad i akutvårdsuppsökande hos de med 

ADHD jämfört med de utan diagnosen. Det var även ett signifikant antal fler personer som 

någon gång varit inlagda på sjukhus av de med ADHD jämfört med de utan ADHD (ibid.). 
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Personer med ADHD beskrev en inre dragningskraft till farliga beteenden, en slags njutning i 

att utsätta sig för riskfulla situationer. Dessa situationer kunde handla om att röka tobak, 

använda droger/alkohol, utföra extremsporter, köra bil aggressivt och vårdslöst eller utföra 

kriminella handlingar som påverkade den personliga säkerheten (Matheson et al., 2013; Brod 

et al., 2012; Liebrenz et al., 2014; Meaux et al., 2009). 

 

Finansiella tillgångar 

En kvantitativ studie visade en tydlig signifikant koppling mellan finansiella 

problem/finansiell stress hos personer med ADHD (Das et al., 2012). Personer med ADHD 

uppgav att de hade svårigheter med att förvalta pengar, oförmåga att betala räkningar, 

svårigheter att prioritera, slösaktigt spenderande av pengar och många arbetsmöjligheter som 

gått förlorade (Brod et al., 2012; Brod et al., 2011). 

I don’t like doing my finances. That is difficult. […] I keep paying the fees and I often need to pay 

more, I get reminders because I don´t pay in time. I don´t pay my bills in time, so I pay additional 

money (Brod et al., 2012, s.12). 

 

6.6 Andlig-, religiös- och personlig tro 

Kampen om att få vård och upprättelse yttrade sig i en frustration och en hopplöshet som ledde 

till depression och självmordstankar och en känsla av att vara vid liv inte spelade någon roll 

(Matheson et al., 2013; Liebrenz et al., 2014). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Design 

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp, som endast går att beskriva ur en personlig synvinkel 

(Wärnå-Furu, 2012). Patientens uppfattning och upplevelse är av största vikt i dialogen mellan 

patient och vårdpersonal (ibid.). För att så omfattande som möjligt få en överblick av hur det är 

att leva med ADHD och hur ADHD påverkar olika delar av livet och därmed livskvaliteten 

bestämdes det att tillsammans med subjektiviteten lyfta fram objektiva data ur ett antal 

kvantitativa studier.  
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Datainsamling 

I början av sökningen till analysen söktes endast studier i fulltext för att effektivisera arbetet och 

ha sökresultaten nära till hands, ganska snabbt visade det sig att underlaget var otillräckligt då 

valt ämne till stor del är outforskat. I resterande sökningar var således även studier där endast 

abstract var tillgängligt i EBSCO inkluderade, detta söksätt genererade i tillräckligt många 

relevanta studier däribland två studier inhämtades från Försvarshögskolans bibliotek samt 

Karolinska institutets bibliotek. I sökandet efter kvantitativa studier resulterade sökningen i ett 

stort antal träffar trots de avgränsningar som gjordes, författarna till föreliggande uppsats ansåg 

sig inte kunna göra ytterligare begränsningar utan att eventuellt tappa relevanta studier och 

behöll därför sökningen i sin helhet. Många av studierna i denna sökning handlade trots 

exkludering av ordet medication till stor del om medicinering, samsjuklighet mellan ADHD och 

andra psykiatriska diagnoser och flera om diagnostiseringsmetoder, detta gjorde att många 

sållades bort enbart vid titelläsningen. Då studien syftar till att beskriva livskvalitet ansågs 

studier med fokus på medicinering och annan behandling vara för medicinskt inriktade och 

fokuset på omvårdnad riskeras då att gå förlorat. Dock kan exkluderingen av medicinska studier 

bidra till att studier som till exempel jämför livskvalitet mellan medicinerade och icke-

medicinerade personer ha försvunnit i sökningen. 

 

Urval 

Under sökningen av studier framkom det att den största delen av forskningen runt området som 

svarar mot uppsatsens syfte bedrivits främst under den senare delen av 2000-talet och tidspannet 

sattes därför till 5 år. Detta gjorde även att studier med fokus på barn med ADHD automatiskt 

sållades bort då denna forskning bedrivits i mycket större omfattning under 1990- och tidigt 

2000-tal. Eftersom denna uppsats syftar till att kartlägga livskvaliteten hos vuxna sattes 18 år 

och uppåt som åldersbegränsning, då man i Sverige anses vuxen vid 18-års ålder. De utvalda 

artiklarna har en stor spridning på deltagarnas nationalitet och då resultatet till stor del 

överensstämmer, anser författarna att spridningen styrker studien då det gör resultatet mer 

applicerbart.  

 

Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie gick igenom materialet var och en för sig för att sedan 

jämföra resultaten. Detta tillvägagångssätt säkerställer trovärdigheten till det slutgiltiga resultatet 

(Henricson, 2012; Willman et al., 2011). Vid analysförfarandet av utvalda studier gjorde en 

kontinuerlig diskussion oss emellan att risken för feltolkningar av materialitet minimerades. Vid 
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svårigheter att tolka materialet på grund av språkliga brister användes ett svensk-engelskt 

lexikon. En svårighet som uppstod vid resultatsammanställningen var att kategorisera 

studieresultaten i de sex domänerna då samma fakta kunde passa in under flera domäner. Vid 

osäkerhet om under vilken domän en viss fakta skulle stå diskuterades detta mellan författarna 

till föreliggande studie och den gemensamma subjektiva bedömningen fick avgöra. Vi gick 

gemensamt igenom alla viktiga begrepp i studierna för att bestämma vilka fakta som skulle gå 

under vilken domän. Att kontinuerligt föra en diskussion samt reflektera över innehållet 

minimerar påverkan på resultatet av eventuell förförståelse (Henricson, 2012). Detta var ett 

tidskrävande moment då arbetet kunde ha effektiviseras vid uppdelning av studierna, dock ansåg 

vi att alla studier behövde genomgås av båda författarna för att inget skulle missas.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att livskvaliteten hos vuxna med ADHD påverkas negativt, dock beskrevs en 

högre livskvalitet ju tidigare diagnostisering skett. 

 

I åtta av tio studier rapporterades fysiska besvär på grund av sin ADHD-diagnos. Något som 

skulle kunna förklaras av att en nedsatt mentala hälsan direkt kan påverka den fysiska hälsan 

eller indirekt påverka prognosen för andra fysiska åkommor (Lawrence, Kisely & Pais, 2010; De 

Hert et al., 2011). I majoriteten av studierna beskrivs sömnsvårigheter, trötthet och låg energi 

som ett återkommande problem. Detta överstämmer med en studie av Kirov et al., (2012) som 

visar att barn med ADHD inte sover lika djupt som barn utan diagnosen. Ett annat viktigt 

resultat under temat fysiskt välbefinnande var faktumet att deltagarna i studierna upplevde en 

rad fysiska biverkningar ac ADHD-medicinen. Många avstod därför att ta sin medicin då de 

ansåg att biverkningarna var mer påfrestande än ADHD-symtomen i sig. Detta är inte ett 

ovanligt fenomen, vilket visas i en omfattande studie gjord på 2512 personer med förskrivna 

recept där biverkningar var den främsta anledningen till att personer avstod sin medicin, oavsett 

bakomliggande sjukdom (Glombiewski, Nestoriuc, Rief1, Glaesmer & Braehler, 2012).  

 

I studierna framkom att ADHD negativt påverkar självkänsla och självbild hos personer med 

diagnosen. Deltagarna rankade sitt självförtroende lågt relaterat till att de kände sig 

missanpassade och annorlunda. Låg självkänsla i tidig ålder ökar risken för låg självkänsla även 

senare i livet (Edbom, Lichtenstein, Granlund & Larsson, 2006).  
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Vuxna med ADHD beskrev att de har svårt att knyta nya kontakter men även svårt att behålla de 

relationer de har. Hedberg och Skärsäter (2009) beskriver att ett bristande socialt stöd påverkar 

livskvaliteten negativt. Deras studie syftar till att ta reda på vad personer med en psykiatrisk 

diagnos anser är byggstenarna till en god hälsa. Deltagarna berättar att hjälp och stöd i det 

dagliga livet samt att känna sig delaktig i ett socialt sammanhang är något av det viktigaste för 

att känna att de har en god hälsa. Detta styrks ytterligare i en studie utförd av Li et al. (2014) där 

sambandet mellan socialt stöd och subjektivt välmående undersöktes. Resultatet visade att 

socialt stöd är signifikant relaterat till ett subjektivt välbefinnande. För att personer med 

psykiatrisk diagnoser lättare ska kunna knyta kontakter, behålla relationer samt känna ett socialt 

stöd krävs förståelse från omgivningen (Shattell, Mc Allister, Hogan & Thomas, 2006).  

En nedsatt arbetsförmåga till följd av bland annat koncentrationssvårigheter visade sig hos 

personer med ADHD. Den nedsatta arbetsförmågan leder till svårigheter med få en anställning 

och att behålla eventuella jobb. En studie utförd av Åslund, Starrin och Nilsson (2014) visar att 

personer som är arbetslösa har ett nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med personer som har 

anställning. I studien framkommer även att majoriteten av de arbetslösa har någon form av 

psykiska besvär. Detta kan visa på en nedåtgående spiral där ADHD bidrar till en nedsatt 

arbetsförmåga, en ökad risk för arbetslöshet och därmed nedsatt psykiskt välbefinnande.  

Många personer med ADHD har och/eller har haft ett problem med missbruk av alkohol 

och/eller droger, där den största anledningen till missbruket uppgavs vara en slags 

självmedicinering. I en studie gjord på missbrukare av centralstimulerande droger framkom att 

cirka hälften av deltagarna visade sig hade en odiagnostiserad ADHD (Kaye, Darke & Torok, 

2012). En annan omfattande europeisk studie med över 3000 deltagare visade på liknande 

resultat, av deltagarna som alla hade någon form av missbruk visade sig 41 procent av 

missbrukarna ha ADHD i botten (Van De Glind et al., 2013).  

 

Vuxna med ADHD berättar om ett riskfyllt beteende och en dragningskraft till farliga 

situationer.  Hall et al. (2013) visar i sin studie att vuxna med ADHD råkar ut för bilolyckor i 

större utsträckning och har en större risk att utveckla ett drogmissbruk än om de varit utan 

diagnosen. Det riskfyllda beteendet visas även i en omfattande studie av Kömürcü, Bílgíç och 

Hergüner (2014) där det framkom en tydlig korrelation mellan ADHD-symtom och 

återkommande fysiska skador som lett till vårduppsökande. Andelen frakturer genom 

barndomen och även i vuxen ålder var signifikant högre hos de med utmärkande ADHD-

symtom än kontrollgruppen. Majoriteten av skadorna hade åsamkats på egen hand vid till 
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exempel idrottsutövning och användning av olika transportmedel eller följd av till exempel 

slagsmål (ibid.). 

Personer med ADHD upplever en kamp och ett motstånd då de söker vård, något som ger en 

känsla av förlorad egenmakt, vilket i sin tur kan leda till ett förlorat hopp, frustration och 

depression som hos vissa resulterade i självmordstankar. Att det fanns så pass lite beskrivet 

under domänen andlig, religiös och personlig tro, tror författarna till föreliggande studie delvis 

kan bero på att ADHD inte är en dödlig sjukdom. Tuck & Thinganjana (2007) beskriver i sin 

studie att andlig, religiös och personlig tro får en större och mer betydande roll för personer med 

en dödlig sjukdom. Studien visar att dessa personer är i större behov av en relation med en högre 

makt (ibid.). 

 

Något som framkom i alla kvalitativa studier och i en av de kvantitativa studierna samt kunde 

kopplas till alla domäner var en uttalad önskan om att bli diagnostiserad tidigare i livet. Det som 

även framkom av resultatet var att de som fått diagnosen sent i livet mådde sämre än dem som 

fått diagnosen tidigt. I en studie av Able, Johnston, Adler och Swindle (2007) där personer 

diagnostiserade med ADHD och personer med odiagnostiserad ADHD jämfördes visades en 

signifikant lägre rankad livskvalitet hos de med odiagnostiserad ADHD. Personerna med 

odiagnostiserad ADHD hade även oftare blivit arresterade, hade i högre grad alkoholproblem, 

sämre inkomst och lägre utbildningsnivå jämfört med de som var diagnostiserade. Detta trots en 

liknande symtombild och lika stor prevalens av samsjuklighet med till exempel depression 

(ibid.). Detta visar på att en tidig diagnos kan göra det lättare att hantera de problem som många 

med ADHD upplever. Att som odiagnostiserad behöva känna att det är en är nästintill outhärdlig 

kamp att få hjälp och vård skulle helt kunna undvikas om tidigare diagnostisering skett.  

 

7.3 Slutsats 

Personer som lever med ADHD har lägre livskvalitet än om de varit utan diagnosen. 

Livskvaliteten tycks öka efter diagnostisering samt vara högre för de som diagnostiserats som 

barn, detta då en diagnos medför ökad självacceptans, ökad förståelse från omgivningen 

samtidigt som medicinering och stöd från vården och samhället blir tillgänglig. Följaktligen kan 

en tidig diagnos, ökad förståelse och stöd från vård och samhälle bidra till att höja livskvaliteten 

för vuxna med ADHD. 
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7.4 Klinisk betydelse 

Det är av stor vikt att vuxna med ADHD får en hög livskvalitet genom hela livet och att 

omvårdnad och bemötande anpassas efter behov och inte efter diagnos då symtom yttrar sig 

olika hos barn och vuxna. Denna studie är därför av vikt både för patienterna själva, samhället 

samt vårdpersonal då den ger en ökad förståelse och bättre förutsättningar för att kunna 

tillgodose de behov som vuxna med diagnosen ADHD har. Detta bidrar till att öka deras 

livskvalitet.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Författarna till uppsatsen anser att resultatet av studien är tillräckligt omfattande för att beskriva 

hur livskvaliteten hos vuxna med ADHD kan se ut. Däremot är kunskapsluckan så pass stor vad 

gäller livskvalitet hos vuxna med ADHD att ytterligare forskning är av stor vikt, något som även 

påpekas av författarna till de flesta studier inkluderade i analysen. Det behövs mer forskning 

generellt på uppkomst/orsak, symtomyttring och olika mediciners verkningsmekanismer men 

framförallt behövs mer forskning på hur vården ska bli bättre på att tidigt sätt fånga upp och 

sedan korrekt behandla personer med ADHD 
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7.6 Författarnas insatser 

All text har kontinuerligt granskats av båda författarna även om skrivandet av olika avsnitt har 

delats upp för maximal användning av tiden. Idén till uppsatsen har tillsammans arbetats fram av 

författarna.  

Titel Båda författarna 

Försättsblad Madeleine 

Innehållsförteckning Lovisa 

1 Inledning Båda författarna  

2.1 Madeleine 

2.2 Madeleine 

2.3 Båda författarna 

2.4 Båda författarna  

2.5 Båda författarna 

2.6 Lovisa 

2.7 Båda författarna 

2.8 Lovisa 

Tabell 1 Lovisa 

3 Problemformulering Båda författarna 

4 Syfte Båda författarna 

5.1 Madeleine 

5.2 Madeleine 

5.3 Båda författarna 

5.4 Lovisa 

Tabell 3 Båda författarna 

Figur 1 Lovisa 

5.5 Madeleine 

6 Lovisa 

Tabell 4 Båda författarna 

6.1 Lovisa 

6.2 Lovisa 

6.3 Lovisa 

6.4 Madeleine 

6.5 Madeleine 

6.6 Madeleine 

7.1 Båda författarna 

7.2 Båda författarna 

7.3 Båda författarna 

7.4 Båda författarna 

7.5 Båda författarna 

7.6 Båda författarna 

8 Referenslista Båda författarna  

Bilaga 1 Lovisa 

Bilaga 2 Lovisa 

Bilaga 3 Madeleine 

 

Studiesökning Båda författarna 

Studiekvalitetsgranskning Båda författarna 

Analys av studier Båda författarna
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Bilaga 3	  Checklista för kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2013, s.202-205) 

Vad är syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes?  

- Randomiserat urval 

- Obundet slumpmässigt urval 

- Kvoturval 

- Klusterurval 

- Konsekutivt urval 

- Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades? 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

Var demografiska data liknade i 

jämförelsegrupperna? 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

Kan resultaten generaliseras till en annan 

population? 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ska denna studie inkluderas i 

litteraturstudien? 

Motivera varför eller varför inte.  

	  


