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Sammanfattning 

Bakgrund: Förekomsten av attention-deficit/hyperactivity disorder uppgår till 7% 

bland barn globalt. ADHD har hög hereditet, omkring 57 % och det eftersöks 

fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s fysiologiska uppkomst. Syfte: 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med barn med diagnosen 

attention-deficit/hyperactivity disorder. Metod: En allmän litteraturstudie 

genomfördes med en innehållsanalys av nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre 

kategorier framkom; Utanförskap och brist på förståelse, Rädsla för att förlora 

kontroll samt Vikten av bekräftelse och stöd. Föräldrar upplevde en ständig kamp för 

att behålla kontrollen över barnet, en oförståelse från omgivningen, en känsla av att 

inte ha något eget liv, att inte känna sig trodda samt brist på stöd, vilket resulterade i 

att föräldrarna kände utanförskap och isolering. Slutsats: Föräldrar till barn med 

ADHD beskrev svårigheter att få rätt till utredning men att efterföljande 

diagnostisering ofta gick snabbt. Det framkom både positiva och negativa erfarenheter 

av stöd och vägledning men majoriteten av föräldrarna upplevde trygghet och lättnad 

i kontakten med vårdpersonal som hade erfarenhet av barn med ADHD. Vid 

professionella interaktioner där det fanns kunskap om ADHD fanns ett holistiskt 

synsätt på barnet med ADHD och dess familj men inom den allmänna sjukvården 

fanns det begränsad kunskap och förståelse.  
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Abstract 

Background: The prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder amounts to 

7% among children globally. ADHD has high heredity, about 57% and the course of 

ADHD’s physiological appearance are still being sought. Aim: The purpose was to 

describe parents' experiences of living with children diagnosed with attention-

deficit/hyperactivity disorder. Method: A general literature study was conducted with 

a content analysis of nine scientific articles. Result: Three categories were included in 

the result. Exclusion and lack of understanding, Fear of losing control and The 

importance of confirmation and support. Parents experienced the constant struggle to 

manage control of the child, the lack of understanding from the surroundings, feelings 

of not having their own life, not feeling believed and insufficient support, as a result, 

parents felt alienated and isolated. Conclusion: Parents of children with ADHD 

describe difficulties in getting the right to investigation but the subsequent diagnosis 

often went quickly. Both positive and negative experiences of support and guidance 

emerged, but most parents experienced security and relief in contact with health 

professionals who had experience with children with ADHD. In professional 

interactions where there was knowledge about ADHD, there was a holistic approach 

to the child with ADHD and its families but in general health care, there was limited 

knowledge and understanding. 
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Inledning 

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) förklaras som en kronisk 

funktionsnedsättning på neurobiologisk grund som visar kliniska kärnsymtom av 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att reglera impulser samt olika nivåer av 

hyperaktivitet (American psychiatric association, [APA] 2015). Vidare beskrivs 

ADHD som en diagnos med svårigheter till anpassning och följsamhet i sociala 

sammanhang. ADHD har kopplingar till psykiatrisk samsjuklighet såsom depression 

och ångest (Shihua et al., 2019) och kan medföra kognitiva hinder med 

inlärningssvårigheter, dyslexi eller känslomässig labilitet (Asherson, 2016).  

Förekomsten av ADHD uppgår till 7% bland barn och i 57% av fallen följer 

diagnosen med in i vuxenlivet (Fayyad et al., 2017). De geografiska skillnaderna 

globalt är små och herediteten visar ett genomsnitt på 78% (Faraone & Larsson, 

2018). År 2017 diagnostiserades 86000 personer med huvuddiagnosen ADHD i 

Sverige. Pojkar och män överrepresenterade statistiken med 51000 (Socialstyrelsen, 

2019). Det stigande antalet diagnostiserade personer och dess risk för sociala problem 

ställer krav på samhället både för att förebygga den enskilda personens hälsa och ur 

ett ansvar för hälsoekonomiskt perspektiv eftersom vårdbehovet ökar med 

samsjuklighet och sjukskrivningar med arbetsbortfall (Trantou et al., 2018). 

Vid personcentrerad omvårdnad i syfte att främja hälsa och välbefinnande kan 

sjuksköterskor ha nytta av kunskaper om hur hela familjens hälsa påverkas av barnets 

ADHD. Sjuksköterskor inom allmänvård eller specialistvård kan komma att möta 

familjer och barn med ADHD i olika sammanhang och kunskaper grundade i 

föräldrars egna erfarenheter kan bidra till att sjuksköterskor får ett mer holistiskt 

synsätt vid personcentrerad omvårdnad. 

Bakgrund 

Attention-Deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) 

Förkortningen ADHD har sin förklaring i dess kärnsymtom; A- attention 

(uppmärksamhets) D- deficit (brist) H- hyperactivity (överaktivitet) D- disorder 

(störning) och klassificerades som egen diagnos 1994 (APA, 2015). Innan dess ansågs 

de beteendeavvikande symtomen, världen över, uteslutande bero på barndomen, 

bristfälligt föräldraskap eller livsmiljön. Förekomsten av ADHD uppgår till 7% bland 

barn globalt (Fayyad et al., 2017) och ADHD fick ett stort genomslag i Sverige under 

2000-talets början. Sannolikt hade många uppnått kriterier för diagnosen långt innan 

dess men det tog tid att förstå symtomen och dess komplexitet (Carlberg, 2014).  

Aktuell forskning visar att ADHD mest troligt beror på för låga nivåer av 

transmittorsubstanserna dopamin och noradrenalin som medför sämre kopplingar 

mellan de regioner i hjärnan som involverar motoriska, kognitiva och emotionella 

funktioner (Del Campo et al., 2011; Choi et al., 2015). ADHD har hög hereditet, 
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omkring 57 % och det eftersöks fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s 

fysiologiska uppkomst (Faraone & Larsson, 2018). En svensk studie från Karolinska 

institutet visar en signifikant koppling mellan moderlig anemi under graviditeten 

(Wiegersma et al., 2019). En annan trolig orsak är rökning under graviditet (Dong et 

al., 2018) men där går meningarna isär och en norsk studie beskriver att andra 

orsakssamband utöver rökningen inte kan uteslutas och mer forskning eftersöks för att 

bekräfta eller dementera orsak och samband (Gustafsson et al., 2017).  

Symtom och diagnostisering 

I den senaste versionen av DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition, 2013) beskrivs ADHD i olika variationer grundade i grad av 

symtom. Högst andel diagnostiserade har kombinationen av både ouppmärksamhet 

och överaktivitet (ADHD) men det förekommer även att barn och vuxna saknar 

symtom på överaktivitet och då faller diagnosen under ADD (attention-deficit 

disorder). ADHD uppmärksammas oftast i skolålder men allt fler får diagnosen i 

vuxen ålder och symtom skiljer sig mellan barn och vuxna. Barn uppvisar oftast 

motorisk överaktivitet såsom att klättra på väggarna, medan vuxna oftast uppvisar 

mindre synliga symtom och istället känner rastlöshet, koncentrationssvårigheter och 

oro (Thernlund et al., 2013).  

ADHD medför ofta svårigheter till anpassning i samhället och skapar 

missanpassningar, utanförskap och sociala problem som kan orsaka depression och 

ångest (Shihua et al., 2019). Kognitiva hinder med inlärningssvårigheter, dyslexi eller 

känslomässig labilitet kan skapa problem och utanförskap i akademiska sammanhang 

(Asherson, 2016). ADHD har en hög förekomst av psykiatrisk samsjuklighet med 

ökad risk för självskadebeteenden, risk för tidigt dödsfall och suicid (Shihua et al., 

2019). Personer med ADHD kan uppvisa problematik med aggressivitet och sämre 

omdöme som ofta är grundade i bristande impulskontroll. Studier som gjorts 

internationellt, har visat att så högt som 30% av de vuxna som dömts för brott med 

efterföljande fängelsestraff har ADHD och att dessa personer anses vara mer 

aggressiva än sina medfångar (Young et al., 2014). 

Personcentrerad vård vid behandling vid ADHD 

Att möta patienter ur ett holistiskt perspektiv ingår i omvårdnadsprofessionen och 

presenteras i sjuksköterskans kompetensbeskrivning gällande personcentrerad vård 

och dess aktiva arbete för att främja hälsa. Grunden till personcentrerad vård kan 

beskrivas med ord som medkänsla, förbindelse, respekt, självbestämmande samt 

helhetssyn, vilket innebär att sjuksköterskan ska respektera och bejaka patientens 

upplevelse av ohälsa samt främja hälsa för varje enskild person (McCance & 

McCormack, 2019). 



 

3 

 

ADHD är inte en botbar sjukdom utan en kronisk funktionsnedsättning som trots 

symtomlindrande behandling ofta kvarstår in i det vuxna livet. Varje enskild bör få en 

personcentrerad behandlingsplan där det förutom farmakologisk behandling ingår 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och där vårdgivarens kunskap och förståelse för 

patientens situation är av stor vikt. Dessutom kräver en person med ADHD olika 

insatser beroende på rådande ålder och/eller fas i livet (Thernlund et al., 2013). 

Om läkemedel rekommenderas skall det inte erbjudas som den enda behandlingen, 

utan ingå i ett omfattande multidisciplinärt omhändertagande (Läkemedelsverket, 

2016). ADHD behöver ses ur ett allt bredare perspektiv med hänsyn till personen i sin 

helhet och dess unika funktionstillstånd både gällande styrkor och svagheter (Bölte et 

al., 2018).  

Det finns lite forskning som styrker naturens och den ostrukturerade lekens positiva 

effekter på barn med ADHD (Amoly et al., 2014). Fysisk aktivitet, gärna under 

utomhusvistelse har ingen vetenskaplig förankring men berättelser från barn med 

ADHD och deras familjer styrker att den har positiva effekter på barnets symtom 

samtidigt som den via gemenskapen stärker familjerelationen. De positiva effekterna 

ligger som grund för förslag om att fysisk aktivitet kan tillkomma som en tredje, icke 

farmakologisk behandlingsmetod efter behandling med mediciner och KBT (Faber 

Taylor & Kuo, 2011).   

Barns upplevelser av att leva med ADHD 

Barn med ADHD är oftast medvetna om sina kärnsymtom och beskriver hur de själva 

upplever att de är mer hyperaktiva, impulsiva eller ouppmärksamma än sina kamrater. 

De beskriver ibland sig själva som störiga eller irriterande och att de har svårt att 

anpassa sig i sociala sammanhang (Singh et al., 2010). Trots insikterna om diagnosen 

uppfattar de inte sina symtom i lika stor utsträckning eller lika problematiskt som 

deras omgivning gör, främst föräldrarna och syskonen (Wong et al., 2017). Barn med 

ADHD kan ibland känna att de stigmatiserar sig själva och upplever en separation 

mellan sig själv och sin ADHD, där det senare är orsak till vissa beteenden eller 

starka känslor och därmed finns alltid en inneboende rädsla för att förlora kontrollen 

(Ringer, 2019). De flesta barn med ADHD är positiva till sin medicinering och anser 

att den krävs för att de ska ha ett fungerande liv men de säger också att behandlingen 

inte är tillräcklig eftersom de trots medicin lider av oroskänslor, ledsamhet eller 

ångest (Singh et al., 2010). Överlag upplever barn med ADHD lägre lycka och 

välbefinnande än barn utan medicinska diagnoser (Peasgood et al., 2016) men många 

av barnen med ADHD är ändå hoppfulla inför att de i framtiden ska må bättre även 

om ADHD blir bestående genom hela livet (Singh et al., 2010).  

Barn med ADHD beskriver att relationer är viktiga för att känna trygghet och 

sammanhang och att de upplever en rädsla för att de ska exkluderas och känna sig 

utanför. När barn med ADHD berättar om sådant som de upplever är sorgligt eller 
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jobbigt är det ofta kopplat till konflikter eller förlorade vänskapsrelationer. Det finns 

också en stor rädsla för separationer inom familjen (Barfield & Driessnack, 2018). 

Barn med ADHD beskriver att de må bra av sådant som är kopplat till olika aktiviteter 

i gemenskap med andra, gärna med familjen. Många barn med ADHD beskriver även 

hur naturen och djur får dem att må bättre (Barfield & Driessnack, 2018). Oftast är det 

själva aktiviteten i sig som är viktigast, att den blir av (Barfield & Driessnack, 2018) 

men fysisk aktivitet i form av idrott och sport har visat sig ha stor betydelse för 

barnen med ADHD eftersom det bidrar både till vänskapsrelationer (Harvey et al., 

2014) samtidigt som de gör av med överskottsenergi som förbättrar närvaron och 

koncentrationen (Singh et al., 2010).  

Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv  

Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnad och vårdvetenskap och ur 

livsvärldsperspektivet beskrivs hälsa utifrån upplevda fenomen. En människas 

livsvärld är unik även när den delas med andra (Ekebergh 2015). Hälsa ses som en 

inneboende balans där den subjektiva upplevelsen är unik för alla människor och dess 

mångdimensionella karaktär gör upplevelsen av hälsan föränderlig över tid och 

situation (Dahlberg & Segersten, 2010). Hälsa är inte enbart frånvaron av sjukdom 

eftersom det är människas subjektiva upplevelser som avgör om dennes livsvärld är 

förenlig med hälsa eller ohälsa (Ekebergh 2015). Berättelser om den upplevda hälsan 

beskriver att den innebär en känsla av att må bra och att ha nog med livskraft inom sig 

för att utföra det som anses värdefullt i livet (Dahlberg & Segersten, 2010). Livskraft 

och livslust går hand i hand och dessa driver människan inifrån genom livets hinder 

eller möjligheter. Det existentiella perspektivet ger människor frihet att bestämma 

över sina egna liv men ändå är människan begränsad i sina biologiskt ärvda 

förutsättningar. Människans inställning till livets begränsningar är grunden för att 

uppnå eller sakna känslor av välmående (Ekebergh 2015). Sjuksköterskan har som 

uppgift att stötta och vägleda människor i sin rörelse genom livet både vid glädje och 

sorg, aktivitet och vila eller vid hälsa och ohälsa (Ekebergh 2015). 

Livsvärldsteorin är grundläggande inom vårdvetenskapen eftersom det krävs en 

förståelse för patientens livsvärld om vården skall ges på rätt villkor (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Hälso-och sjukvårdspersonal måste förstå hur patientens unika 

livsvärld ser ut och hur den påverkas av sjukdom, lidande, sårbarhet samt av vård och 

stöd. Sjuksköterskor har ett grundläggande ansvar att främja hälsa ur patientens unika 

perspektiv och livsvärld genom att stötta, vägleda och framhäva den livskraft som av 

naturen är inneboende i människan (Ekebergh 2015).  

Människan har i sin natur en längtan efter menig och sammanhang i livet och detta är 

starkt kopplat till erfarenheter av hälsa, sjukdom eller lidande. Det krävs en mening i 

livet utifrån den unika livsvärld som råder och utan känsla av sammanhang kommer 

ensamhet och vilsenhet (Ekebergh 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara 

lyhörd för patienters berättelser om sin livsvärld och få dem att känna delaktighet 
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genom att vara experter i sina egna liv. När sjuksköterskan är följsam och lyhörd för 

patientens livsvärld kan en ömsesidig relation öppnas där vården ges utifrån 

patientens unika behov (Ekebergh 2015). 

Problemformulering 

Det finns ett stort antal familjer som lever med de svårigheter som attention-

deficit/hyperactivity disorder medför. Förutom kärnsymtomen är det vanligt med 

psykosomatisk samsjuklighet vilket påverkar både barn, syskon och föräldrar. 

Allmänsjuksökterskor möter dessa barn och deras föräldrar i olika vårdsammanhang. 

Det är därför av vikt att fördjupa förståelsen för föräldrarnas livssituation för att 

kunna tillgodose omvårdnadsbehovet ur ett livsvärldsperspektiv. 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med barn med diagnosen 

attention-deficit/hyperactivity disorder.  

Metod 

Design  

För att uppnå studiens syfte och ge fördjupade kunskaper i ämnet gjordes en 

litteraturstudie med innehållsanalys där metoden är hämtat från Forsberg och 

Wengström (2015). Litteraturstudien omfattade granskning av vetenskapliga artiklar 

uppsökta i databaser med inriktning på omvårdnad.  

Urval 

Inklusionskriterier  

Artiklar begränsades till originalartiklar publicerade på engelska mellan åren 2010–

2020 och till artiklar med kvantitativ, kvalitativ eller mixedmetod med relevant 

innehåll för syftet. Begränsningar gjordes till artiklar där ADHD var huvudämne och 

där innehållet utgick från föräldrars perspektiv. Alla artiklar begränsades till Peer-

reviewed eftersom det enligt Östlund (2017) styrker att artiklarna har publicerats i en 

vetenskaplig tidskrift och därmed uppfyllt kraven på vetenskaplig kvalité.  

Exklusionskriterier 

Artiklar före 2010, publicerade på annat språk än engelska, artiklar som inte 

innefattade diagnosen ADHD som huvudämne eller utgick från annans perspektiv än 

föräldrars.  
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Datainsamling  

En sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) gjordes för att undersöka vad 

som har skrivits inom ämnet vid Högskolan i Halmstad på kandidatnivå mellan 2015–

2019. Sökorden ADHD och ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” användes och 

det fanns vid tiden ingen uppsats som beskrev föräldrarnas upplevelser eller 

erfarenheter inom ämnet. Därefter gjordes primära sökningar med fritexten ADHD i 

adekvata databaser för att få en uppfattning om ämnets forskningsbredd. Primära 

sökningar beskrivs som en effektiv metod vid litteraturstudier, enligt Forsberg och 

Wengström (2015). Databaserna Cumulated Index to Nursing and Allied Health 

Litterature (CINAHL), Public Medline (PubMed) och Psychological Abstracts 

(PsycInfo) valdes ut eftersom dessa databaser anses som mest relevanta i relation till 

omvårdnads- och medicinforskning (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sökningar i PubMed 

Public Medline (PubMed) är en databas med vetenskaplig forskning inom omvårdnad, 

medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015).  

Sökningen gjordes via MeSH Database med MeSH-termen ”Attention Deficit 

Disorder with hyperactivity” AND parent* AND Experienc*. Trunkering [*] 

användes i sökordets ändelse för att få med flera vinklar eller böjningar av sökordet 

såsom experience (erfarenhet) och experiences (upplevelser) samt parent och parents 

(Östlundh, 2017). Begränsningar var publikationsåren 2010–2020 samt enbart artiklar 

på engelska. Sökningen gav 296 träffar varav ett stort antal var olika typer av reviews, 

60 abstrakt lästes utifrån rubrikernas relevans för syftet, 12 artiklar granskades, fyra 

valdes ut och två var dubbletter funna i CINAHL. Enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för bedömning av vetenskaplig kvalitet uppnådde tre artiklar grad I 

och en artikel, grad II.   

Sökningar i PsycInfo 

Psychological Abstracts (PsycInfo) är en databas med psykologisk forskning främst 

inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2015).  

Sökningen gjordes genom ämnesordet Attenition Deficit Disorder with Hyperactivity 

via Thesaurus. I fritext skevs den booleska operatorn AND tillsammans med ordet 

Parent* AND Experienc*. Trunkering [*] användes i sökordets ändelse för att få med 

flera böjningar av sökordet såsom experience (erfarenhet) och experiences 

(upplevelser) samt parent och parents (Östlundh, 2017). Begränsningar gjordes till 

publikationsåren 2010–2020, enbart artiklar på engelska samt peer-reviewed. 

Sökningen gav 70 träffar där 26 abstrakt lästes, tio artiklar granskades och två valdes 

ut att ingå i resultatet. En artikel var dubblett från sökningen i CINAHL. Enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av vetenskaplig kvalitet 

uppnådde båda artiklarna grad I.  



 

7 

 

Sökningar i CINAHL 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) är en databas 

med vetenskaplig forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015).  

I sökningen skrevs ämnesordet ”ADHD OR Attention deficit hyperactivity disorder” 

tillsammans med booleska operatorn AND med sökorden ”life experienc* OR lived 

experienc*” som fritext. Trunkering [*] användes i sökordets ändelse för att få med 

flera böjningar av sökordet såsom experience (erfarenhet) och experiences 

(upplevelser) (Östlundh, 2017). Sökningarna begränsades till åren 2010–2020, enbart 

artiklar på engelska samt att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Sökningen gav 66 

träffar varav metaanalys- och review artiklar ignorerades. Utifrån tolkning av 

artiklarnas titlars relevans för syftet lästes 22 abstrakt, sju artiklar granskades och tre 

valdes ut till resultatartiklar. Tre andra artiklar var dubbletter varav en från PsycInfo 

och två från PubMed. Enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet uppnådde en artiklar grad I och två artiklar, grad 

II.   

Sammanfattning av datainsamling  

Samtliga av de utvalda resultatartiklarna hade kvalitativ ansats och granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av dess vetenskapliga 

kvalitet. Artiklarna redovisas i bilaga C. Kvalitén på artiklarna graderades mellan I-III 

och poängsattes med hjälp av granskningsmallen som gav en procent med 

motsvarande grad. Grad I innebär hög vetenskaplig kvalité, grad II motsvarar något 

lägre vetenskaplig kvalité och grad III innebär låg vetenskaplig kvalité. Sex av 

artiklarna bedömdes till grad I och tre av artiklar bedömdes till grad II.  

Databearbetning  

Efter att de vetenskapliga artiklarna hade granskats och bekräftats som tillförlitliga 

enligt Carlsson och Eimans (2003) gjordes en artikelöversikt (Bilaga C) för varje 

enskild artikel. Därefter lästes varje artikels metod och resultat igenom upprepade 

gånger enskilt. I enlighet med Forsberg & Wengström (2015) gjordes därefter en 

innehållsanalys av artiklarna i fem steg.  

I första steget lästes alla artiklar igenom på engelska ett flertal gånger för att få en 

förståelse för dess innehåll. Därefter översattes artiklarna till svenska med hjälp av ett 

översättningsprogram för att försäkra att textens innehåll uppfattats korrekt. I första 

steget fördes diskussioner kring artiklarnas innehåll för att bekräfta dess relevans för 

syftet. Artiklarna lästes både enskilt och gemensamt. I det andra steget plockades 

relevanta textavsnitt ut, som sedan delades in i sju preliminära kategorirubriker med 

gemensamt eller likartat innehåll; Utanförskap, Stigmatisering, Kontrollbehov, 

Familjens påverkan, Behov av stöd, Erfarenheter av stöd och Sjukvårdens betydelse. I 

det tredje steget bearbetades texten ytterligare där likheter och olikheter skrevs ihop 
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eller separerades och ur den bearbetningen omvandlades de preliminära rubrikerna till 

de slutgiltiga tre rubriker som presenteras i resultatet; Utanförskap och brist på 

förståelse, Rädsla för att förlora kontroll samt Vikten av bekräftelse och stöd. Det 

fjärde steget innefattade jämförelser av text inom varje rubrik för att hitta likheter och 

olikheter som slutligen delade in texten i stycken. I detta steg togs även beslut om att 

inte ha några underrubriker då texten under varje rubrik hade ett sammanhang och en 

röd tråd. I det femte och sista steget lästes varje artikel igenom igen med en samtidig 

jämförelse av innehållet som framkommit som resultatet i den här litteraturstudien, 

för att säkerhetsställa att ingen relevant text missats.  

Forskningsetiska överväganden  

Individer som deltar i forskningsundersökningar ska alltid skyddas och komma i 

första hand mot intresset för att hämta ny kunskap. Innan ett projekt börjar ska etiskt 

tillstånd sökas och ett krav är att det alltid ska göras etiska överväganden på alla 

vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2013). Inom forskning och 

vetenskapliga arbeten ska deltagarna själva få bestämma om de vill medverka och i så 

fall hur länge. För att uppfylla kraven krävs det att forskaren har förmåga att 

reflektera kring värderingar och handlingar genom hela processen samt att kunna 

tillämpa etiska principer i olika situationer som uppstår. Forskningsetiken sträcker sig 

genom hela projektet (Kjellström 2017). Forskningsetik finns till för att värna om, och 

försvara människors grundläggande värde och rättigheter och följer därmed flera 

befintliga ramverk (Kjellström, 2017). Ett exempel är Belmontrapporten (1979) som 

innehåller ramverk för forskning som skall utföras i enlighet med tre etiska principer 

som vägledning vid etiska överväganden. Respekt för personer, innebär utrymme för 

deltagares autonomi samt att denne förstår den information som ges. Göra gott 

innebär i stort att väga nyttan mot risker och Rättviseprincipen ser till att behandla 

alla lika och att skydda sårbara grupper (Belmontrapporten, 1979). Ett annat exempel 

är Helsingsforsdeklarationen som kom år 1964. Där framkom det att forskare är 

skyldiga att värna om deltagarnas autonomi och integritet (World Medical 

Association, 2013). Inom omvårdnadsprofessionen finns sjuksköterskornas 

internationella etiska kod med sex etiska principer, varav fyra av dem fokuserar på 

rättigheter för deltagare i just forskning. Deltagaren ska inte bli skadad, har rätt till all 

information, får behålla sin autonomi samt har rättighet till privatliv och anonymitet 

(International Council of Nurses, 2014). I Sverige regleras forskningens etik dessutom 

av tre lagar, Lag om etikprövning som avser människor (SFS 2003:615), 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) (SFS 

2018:218) som finns till för att skydda enskilda individers rättigheter, skydda dess 

personuppgifter samt att forskning får endast utföras av människor som har 

vetenskaplig kompetens.  

Ur ett etiskt perspektiv skall alltid nytta och risk med en litteraturstudie beaktas.  

Nyttan med litteraturstudien var att kritiskt granska och lyfta fram relevant forskning 

inom ämnet som grundades i subjektiva upplevelser. Därmed kan litteraturstudien 
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bidra till ny kunskap för vårdpersonal. Litteraturstudien hade minimal risk då den 

grundades i vetenskapliga studier som hade godkännande får etiska kommittéer, där 

deltagarna frivilligt intervjuades samt att alla inkluderade studier uppfyllde kraven för 

ett etiskt förhållningssätt. 

I litteraturstudien har åtta av nio resultatartiklar fått godkännande av etisk kommitté 

och samtliga artiklar redovisar sina etiska överväganden. Artikel fem redovisade inte 

om de fått etiskt godkännande av en kommitté men godkännande av danska 

dataskyddsbyrån redovisas, vilket stärker deltagarnas anonymitet. Vidare beskrivs 

deltagarnas rättigheter på ett sätt som motsvarar etiska kommittéers krav.   

Resultat  

Resultatet redovisas utifrån tre kategorier som framkommit ur den systematiska 

databearbetningen; Utanförskap och brist på förståelse, Rädsla för att förlora kontroll 

samt Vikten av bekräftelse och stöd. 

Utanförskap och brist på förståelse  

Föräldrarna beskrev omgivningens oförståelse för vad ADHD innebär med känslor av 

sorg, ilska, frustration, isolering och utanförskap där beteendet hos barn med ADHD 

påverkade familjernas sociala sfär (Allan et al., 2018; DosReis et al., 2010; Laugesen 

et al., 2017; Larsen Moen et al., 2011; Larsen Moen et al., 2014; Leitch et al., 2019; 

McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017; William et al., 2014). Föräldrarnas 

rädsla för hur barnet med ADHD skulle uppträda vid sammankomster gjorde att 

familjerna många gånger tog avstånd från släkt och vänner då barnens beteende inte 

accepterades och det fanns rädslor för att andra barn skulle komma till skada när 

barnet med ADHD fick sina utbrott (Larsen Moen et al., 2011; McIntyre et al., 2012; 

Mofokeng et al., 2017). Att omgivningen inte förstod innebörden av ADHD, 

kritiserade föräldraskapet och tog avstånd från familjen ledde till känslor av social 

isolering och utanförskap (DosReis et al., 2010; Larsen Moen et al., 2014; Leitch et 

al., 2019; McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017; William et al., 2014). 

Föräldrar fick höra att de utav lathet tagit beslut om att medicinera barnet och 

omgivningen ansåg att barnets dåliga beteende enbart var bevis på bristfälligt 

föräldraskap (DosReis et al., 2010; Leitch et al., 2019; Larsen Moen et al., 2014; 

Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012). Föräldrar upplevde att samhället inte har 

anpassats till ADHD och beskrev sina känslor av sorg och oro när deras barn slöt sig, 

isolerade sig, uppvisade självhat och suicidtankar, som ett resultat på dess känslor av 

utanförskap och otrygghet i sociala sammanhang (Leitch et al., 2019; Laugesen et al., 

2017; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012). Föräldrar och barn med ADHD 

upplevde att det saknades en acceptans från omgivningen och att stigmatisering allt 

som oftast låg närmst till hands (Allan et al., 2018; Larsen Moen et al., 2011; Larsen 

Moen et al., 2014). Föräldrarnas hantering av stigmatiseringen var att de höll sig 
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undan, isolerade sig och försökte dölja barnens diagnos för att slippa bli kritiserade 

eller bedömda (DosReis et al., 2010; McIntyre et al., 2012).  

Föräldrar upplevde att frekventa klagomål från skolan som gällde barnets beteenden 

samt missanpassning i klassrummet, visade tecken på oförståelse från lärare och 

barnen med ADHD kunde bli förolämpade och betraktade som dumma eller elaka 

(Larsen Moen et al., 2014; McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017). Föräldrar 

upplevde ofta en stark frustration och ilska över att deras barn allt för ofta fick 

skulden för konflikter eller problem som uppstått vid interaktioner med andra barn där 

den allmänna uppfattningen var att barnen med ADHD hade dåligt inflytande på vad 

som ansågs vara ”normala barns” beteenden (McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 

2017; William et al., 2014). En del föräldrar upplevde att det fanns begränsad 

kunskap och förståelse inom den allmänna sjukvården för hur barnen med ADHD 

borde hanteras (Larsen Moen et al., 2011). Föräldrar beskrev att vårdpersonal inte var 

lyhörda för barnets uppmärksamhetsproblem och därmed ignorerades barnets 

svårigheter och det holistiska synsättet sattes åt sidan (Laugesen et al., 2017).  

Rädsla för att förlora kontroll 

Föräldrar till barn med ADHD beskrev den intensiva jakten efter att bibehålla kontroll 

över familjens vardag, barnens beteenden och över sina egna känslor och reaktioner 

(Larsen Moen et al., 2014; Laugesen et al., 2017; Leitch et al., 2019; Mofokeng et al., 

2017; William et al., 2014). Föräldrar beskrev ett förhållningssätt där det krävdes 

ständig närvaro och sinne för oförutsedda händelser med en molande rädsla, oro och 

maktlöshet inför vad som kunde hända när kontrollen gick förlorad (Larsen Moen et 

al., 2011; Laugesen et al., 2017; Mofokeng et al., 2017; William et al., 2014). 

Kontrollbehovet beskrevs likartat oavsett om diagnosen var fastställd eller ej (Larsen 

Moen et al., 2014; Laugesen et al., 2017; Leitch et al., 2019; Mofokeng et al., 2017; 

William et al., 2014). Förlust av kontroll ledde till känslor av sårbarhet i vardagen 

som förebyggdes med rutiner, strukturer och tydliga gränssättningar. Osäkerhet 

skapade otrygghet och gav negativa konsekvenser där kaotiska situationer kunde 

uppstå av minsta förändring. Föräldrar upplevde en extrem stress, anspänning och en 

fysisk trötthet av att dagligen försöka förutspå, preservera och hantera utmanande 

situationer (Allan et al., 2018; Larsen Moen et al., 2014: Laugesen et al., 2017; 

Mofokeng et al., 2017). Familjer med ADHD gjorde sällan impulsiva eller spontana 

aktiviteter utan tydliga rutiner och scheman var ständigt närvarande (Leitch et al., 

2019; Mofokeng et al., 2017). Förlorad kontroll kunde resultera i att barnen med 

ADHD fick vredesutbrott med självskadebeteenden eller att de utövade fysiskt våld 

mot ting, andra familjemedlemmar eller skolkamrater (Allan et al., 2018; DosReis et 

al., 2010; Larsen Moen et al., 2011; Larsen Moen et al., 2014; Laugesen et al., 2017; 

Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017; William et al., 

2014). Föräldrar kände sorg och skuldkänslor över att det fysiska våldet som utövades 

i hemmet skapade oro och rädsla hos syskon, som reagerade med att de inte ville vara 

hemma eller inte vågade ta hem vänner (Larsen Moen et al., 2014; Leitch et al., 2019; 
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Mofokeng et al., 2017). Föräldrar beskrev även kontrollbehovet som en känsla av 

ständig oro för att barnet med ADHD, i frånvaro av förälderns skyddsnät, riskerade att 

behandlas illa (Laugesen et al., 2017; McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017) 

eller att barnet skulle skada eller mobba någon annan (Leitch et al., 2019). I många 

fall fanns en tidig stark oro inför framtiden för hur barnen med ADHD skulle klara sig 

när de blev äldre eftersom balansen mellan beroende och oberoende var svår (Allan et 

al., 2018; Larsen Moen et al., 2014; McIntyre et al., 2012). Många föräldrar upplevde 

även en oro för att barnen skulle utsättas för våld eller dras in i kriminalitet då de ofta 

var impulsiva och lättpåverkade (Larsen Moen et al., 2014). 

Föräldrarna upplevde att kontrollbehovet och rädslan för förlorad kontroll innebar en 

enorm stress som tog majoriteten av deras energi och bidrog till känslor av att inte ha 

något eget liv (Larsen Moen et al., 2011; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012; 

Mofokeng et al., 2017). Hela livet kretsade runt att kontrollera vardagen och stressen 

skapade sömnproblem och fysisk smärta relaterad till en fysisk och psykisk 

utmattning som ofta ledde till depression (McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 

2017). Föräldrar till barn med ADHD hann sällan koppla av och den pågående 

stressen skapade sjukdomskänslor och trötthet där ingen energi fanns kvar till att 

sköta ett arbete eller upprätthålla en fungerande vänskaps- eller partnerrelation 

(Larsen Moen et al., 2011; Laugesen et al., 2017; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 

2012; Mofokeng et al., 2017). Barnets ständiga krav på uppmärksamhet och närvaro 

orsakade försummelsen av resterande familjs behov och det var inte ovanligt att 

familjer förlorade kontroll över sina egna relationer och föräldrar gick isär på grund 

av de anspänningar och svårigheter som vardagen med ADHD medförde (Larsen 

Moen et al., 2011; Laugesen et al., 2017; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012; 

Mofokeng et al., 2017). Familjemedlemmarnas behov av egen tid beskrevs som ett 

måste för att familjerna skulle orka fungera. Syskonen behövde egna fritidsaktiviteter 

som en frizon där barnet med ADHD inte deltog och föräldrarna behövde bejaka sina 

intressen så ofta de kunde för att tanka energi och orka med vardagen (Larsen Moen 

et al., 2014). 

Vikten av bekräftelse och stöd  

Att få barnens svårigheter att tas på allvar och bli bekräftade av rätt profession 

upplevdes ofta som en ensam kamp där vardagen var tvungen att fungera som vanligt, 

trots att mycket tid gick åt till samtal och dokumentation av symtom och problem hos 

barnet för att övertyga och bevisa familjernas svårigheter. Föräldrarna beskrev att det 

svåra i processen var att över huvud taget få barnen till en professionell bedömning 

eftersom både skola och vårdpersonal tenderade att förminska barnens beteende 

(Larsen Moen et al., 2011; McIntyre et al., 2012). Processen upplevdes som lång och 

snårig men när problemen väl blivit erkända och familjen hade kommit in i systemet 

samt fått en bedömning, var handläggandet snabbt och effektivt där diagnosen ADHD 

fastställdes oftast omgående (Larsen Moen et al., 2014; McIntyre et al., 2012). Trots 

att få föräldrar önskade sina barn en diagnos, kände många föräldrar en lättnad över 
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att de just fått en. Lättnaden grundades i att de blivit hörda och befanns sig i en miljö 

där professionella människor var erfarna nog att förstå deras situation. Inte minst 

berodde lättnaden på att föräldrarna fått ett kvitto på att de inte var dåliga, lata eller 

inkompetenta föräldrar utan att deras magkänsla och oro var befogad (Larsen Moen et 

al., 2014; Laugesen et al., 2017; McIntyre et al., 2012). När diagnosen var ställd 

kände en del föräldrar sorg och ensamhet då vårdpersonal ändå inte fanns som 

tillräckligt stöd för dem (Larsen Moen et al., 2011; McIntyre et al., 2012) och en 

upplevd orsak till det var nedskärningar och bristen på resurser och vårdpersonal 

(Larsen Moen et al., 2014; McIntyre et al., 2012). Familjerna var enhetligt i behov av 

någon form av stöd för att hantera de värsta kriserna men det behövde inte alla gånger 

vara från sjukvården utan stödet varierade beroende på familjernas tidigare kontakter, 

erfarenheter eller sociala sfär. En del familjer hade tät kontakt med vårdpersonal, 

exempel sjuksköterskor inom psykiatrin, andra hade stöd från socialarbetare, 

familjestödsgrupper eller personal från skolan (Laugesen et al., 2017). Det fanns en 

önskan om mer stöd för uppföljning av medicinering och vägledning kring 

alternativa, icke-farmakologiska, behandlingsmetoder (McIntyre et al., 2012) men 

trots det upplevdes sjukvården som ett viktigt stöd, eftersom föräldrarna i de flesta fall 

kände sig respekterade och fick förtroende och känslor av trygghet när vårdpersonal 

förstod deras livssituation (Laugesen et al., 2017; Larsen Moen et al., 2014). Stöd från 

erfaren vårdpersonal gav även en befrielse från att behöva förklara återkommande 

detaljer och familjeproblem (Larsen Moen et al., 2014; McIntyre et al., 2012) och det 

fanns en positiv attityd där familjerna behandlades som just familjer och inte bara en 

patient i mängden. Den professionella interaktionen medförde ett holistiskt synsätt på 

barnet med ADHD och familjen där även positiva sidor bekräftades, speciellt om 

vårdkontakten var väl insatt och hade god kunskap om familjen. Vårdpersonalens 

vana av att hantera barn med ADHD kändes som en trygghet för föräldrar som 

vanligtvis mötte människor utan förståelse (Laugesen et al., 2017; Larsen Moen et al., 

2011; Larsen et al., 2014; McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017).  

Föräldrarna upplevde ADHD som mycket mer än bara de kliniska symtomen och det 

fanns en komplexitet i att finna rätt verktyg och strategier för en fungerande vardag. 

Ett viktigt stöd var familjegrupper och föreningar som inriktade sig på vägledning och 

fördjupad information om ADHD (Allan et al., 2018; Larsen Moen et al., 2011; 

Laugesen et al., 2017; McIntyre et al., 2012) eftersom det gav föräldrar hopp och en 

inre styrka i föräldraskapet och därmed fick de mer ork att upprätthålla en fungerande 

familjesituation (Allan et al., 2018; Larsen Moen et al., 2014). Att dela erfarenheter 

med andra föräldrar i liknande situation ansågs viktigt och givande (Larsen Moen et 

al., 2011; Larsen Moen et al., 2014) eftersom det i sin tur gav familjerna en tydligare 

kommunikation, färre konflikter och en lugnare tillvaro. Professionella familjesamtal 

inom psykiatrin togs på allvar från familjemedlemmar och rätt saker diskuterades 

vilket bidrog till konkreta lösningar och strategier som minskade belastningen på 

föräldrarna och skapade en mer trivsam hemmiljö (Allan et al., 2018; Larsen Moen et 

al., 2011; Larsen Moen et al., 2014).  Det ansågs även viktigt att finna stöd i egen 
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inställning som handlade om acceptans, positiv attityd och kärlek. Att acceptera och 

älska sitt barn så som det var ansågs som den absolut viktigaste faktorn för att hantera 

alla problem och känslor (Larsen Moen et al., 2011; Mofokeng et al., 2017; William 

et al., 2014).  När allt flöt på bra för barnet med ADHD och familjen infann sig en 

känsla av framtidshopp och lycka (McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 2017; 

Larsen Moen et al., 2011). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Denna studies tillförlitlighet diskuteras utifrån termerna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Resultatartiklarna söktes från år 2010 till år 2020 för att begränsa till en tioårsperiod.  

I efterhand reflekterades dock valet av tidsperiod eftersom litteraturstudien är gjort 

tidigt under år 2020 och få artiklar hade hunnit släppas. Begränsning av tioårsperiod 

skulle möjligen varit mellan åren 2009–2019 istället för att få med forskning från 10 

år tillbaka, alternativt sökt specifikt månad-år till månad-år. Det långa tidsspannet kan 

vara en svaghet eftersom mycket kan utvecklas inom sjukvården på tio år men för få 

artiklar hittades vid sökning de senaste fem åren. Fem av nio artiklar var ändå inom 

tidsramen för fem år, vilket kan ses som en styrka. 

För att uppnå trovärdigheten skedde datainsamlingen strukturerad i PubMed, PsycInfo 

och CINAHL som alla inriktade sig på omvårdnadsforskning. Att göra sökningar i 

flera vetenskapliga databaser ökar möjligheten att relevanta artiklar till syftet inte har 

missats (Henricsson, 2017). Sökningarna redovisas i en sökordsöversikt (se bilaga A) 

och datainsamlingen och databearbetning beskrivs noggrant i text, vilket enligt 

Henricson (2017) ökar bekräftelsebarheten. Sökorden som användes var ADHD, 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, life experience, lived experience, experience 

och parents. Sökningarna stärks av att Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

användes som ämnesord i samtliga databaser. I ändelsen av de efterföljande sökorden 

som skrevs i fritext användes dessutom trunkeringar (*) för få träffar på variationer av 

sökordens böjningar (Östlundh, 2017).  

I samtliga sökningar, i alla tre databaser användes huvudämnet i kombination med 

booleska operatorerna AND och OR för att begränsa antalet träffar till studiens syfte. 

Booleska termen NOT användes ej för att inte riskera att missa någon relevant artikel. 

Sökorden och dess sökkombinationer är tydligt redovisade i datainsamlingen vilket 

styrker trovärdigheten eftersom sökningen går att reprisera (Henricsson, 2017). 

Sökningarna i databaserna gjordes med strävan efter att vara så lika som möjligt med 

samma ämnesord i samtliga sökningar. För att få ett så brett resultat som möjligt men 

tillräckligt avgränsat för syftet sattes olika sökord ihop. Inledande sökning gjordes i 
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PubMed, därefter PsycInfo och sist CINAHL. PubMed och PsycInfo hade exakt 

samma sökordskombination i fritext medan CINAHL hade en egen. Anledningen till 

olikheten i fritextsökningen var att det inledningsvis gjordes en exakt likadan sökning 

även i CINAHL som gav 289 träffar. Trots det höga antalet träffar bidrog sökningen 

enbart med dubbletter från tidigare sökningar i PubMed. Därför ändrades fritexten i 

CINAHL:s sökning till den som redovisas i tabell 2 (Bilaga B). Ändringen genererade 

två nya resultatartiklar vilket är till studiens fördel. Vidare gjordes den nya 

sökordskombinationer från CINAHL även i PubMed och PsycInfo för att skapa 

systematik. Sökningen genererade 222 träffar i PubMed och med hänsyn till att den 

första sökningen, som redovisas i tabell 2 (Bilaga B) gav 296 träffar gjordes 

bedömningen att 222 var för många och därmed användes tidigare sökning som var 

mer avgränsad. För att ändå fullfölja en struktur i sökningarna gjordes samma sökning 

även i PsycInfo som gav 202 träffar. Men det höga antalet träffar bedömdes även den 

sökningen vara för bred och därför användes den tidigare sökning, som var mer 

avgränsad. Sökningarna och de sökord och sökordskombinationer som gjordes och 

redovisats i tabell 2 (Bilaga B) var relevanta för syftet och det fanns en strävan efter 

att göra sökningarna likartade i alla databaser, vilket anses som en styrka. De 

sökningarna som däremot uteslöts på grund av gav ett stort antal träffar kan däremot 

ses som en svaghet eftersom tidsbrist kan ha gjort att relevanta artiklar missats.  

I alla databaser gjordes sökningar med samma tidsspann och med språkval engelska. 

Dock så avvek sökningen i PubMed mot de andra två då det inte går att avgränsa 

sökningen till peer reviewed, något som både CINAHL och PsycInfo har som 

funktion. Det kan ses som en svaghet att information om peer reviewed sökes 

manuellt i PubMed. Sökningarna gav dubbletter vilket ökar trovärdigheten och kan 

ses som en styrka. Sökningarna gjordes individuellt och gemensamt vilket styrker 

tillförlitligheten (Henricsson, 2017). 

 

Samtliga artiklar har kvalitativ ansats vilket stärker trovärdigheten i studien då enbart 

föräldrars erfarenhet skulle granskas för att uppnå syftet. Dock fanns kvantitativ och 

mix-metod ansats med som ett alternativ under inklusionskriterier men inga artiklar 

med annat än kvalitativ ansats uppfyllde samtliga krav för inkludering.  

Artiklarna har granskats på ett systematiskt sätt enligt Carlsson och Eimans (2003) 

kvalitativa granskningsmall och enbart artiklar med grad I och II har inkluderats 

vilket ökar trovärdigheten för litteraturstudien. Samtliga artiklar har blivit granskade 

av en etisk kommitté eller för landet giltig datainspektion, vilket stärker värdet på 

artiklarna. Artiklarna har granskats var för sig och gemensamt och att litteraturstudien 

har genom hela skrivprocessen granskats av kritiska vänner såsom handledare och 

kurskamrater, vilket ökar trovärdigheten (Henricsson, 2017).  

Det fanns ingen förförståelse för föräldrars erfarenheter av hur familjen påverkas av 

ADHD, vilket stärker pålitligheten (Forsberg & Wengström, 2015; Henricson, 2017). 
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Majoriteten av artiklarna är skrivna i Skandinavien, Europa samt Australien vilket 

stärker överförbarheten till andra grupper i liknande kontext. En svaghet i studien kan 

vara att resultatartiklarna är skrivna på engelska och översätts till svenska och därmed 

gav utrymme för feltolkningar av specifika ord eller begrepp (Henricsson, 2017). 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med 

barn som har ADHD. I resultatet framkom att hela familjer och dess relationer till 

varandra påverkades av ett barn med ADHD. Främst upplevde föräldrar brist på 

förståelse och kunskap från omgivningen vilket resulterade i isolering och 

utanförskap samt att det krävdes olika former av stöd för att uppleva en fungerande 

vardag (Allan et al., 2018; DosReis et al., 2010; Laugesen et al., 2017; Larsen Moen 

et al., 2011; Larsen Moen et al., 2014; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012; 

Mofokeng et al., 2017; William et al., 2014). Ur ett livsvärldsperspektiv är det tydligt 

att det som sker i en människas liv är just så som det är och så som det erfars och 

denna upplevelse måsta tas på allvar. Alla människors livsvärld är unik på olika sätt 

(Ekebergh, 2015).  

Av resultatet framkom att föräldrar till barn med ADHD upplevde utanförskap och 

isolering både i sitt eget liv, i barnets liv och i deras gemensamma familjeliv (Allan et 

al., 2018; DosReis et al., 2010; Laugesen et al., 2017; Larsen Moen et al., 2011; 

Larsen Moen et al., 2014; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012; Mofokeng et al., 

2017; William et al., 2014). Rädslan för utanförskap stannar inte bara vid föräldrarnas 

oro utan det är en rädsla som finns även inom barnen med ADHD. Barnen berättar om 

rädslor för att exkluderas eller känna sig utanför eftersom relationer är viktiga för 

deras välmående (Barfield & Driessnack, 2018). Att ADHD medför utanförskap är 

inte alltid en självklarhet men risken styrks av Shihua et al (2019) som menar att 

ADHD ofta medför svårigheter till anpassning i samhället och dess sociala problem 

kan orsaka depression och ångest. Människan har i sin natur en längtan efter menig 

och sammanhang i livet och detta är starkt kopplat till erfarenheter av hälsa, sjukdom 

eller lidande. Det krävs en mening i livet utifrån den unika livsvärld som råder och 

utan känsla av sammanhang kommer ensamhet och vilsenhet (Ekebergh 2015). En 

reflektion är att i de familjer som har barn med ADHD finns en stark rädsla för att 

störa och skapa oreda hos sin omgivning. Föräldrarnas upplevelser av utanförskap och 

oförståelse från omgivningen stämmer överens med den upplevelse som barnen med 

ADHD har. Det är viktigt att familjer får vägledning till aktiviteter som skapar 

mening och att tecken på sociala problem eller depression fångas upp tidigt.  

Av resultatet framgick det att föräldrarna till barnen med ADHD beskrev sin egen 

ohälsa grundad i en stark oro över sitt barns sociala framtid och för hur barnen skulle 

klara sig när de blev äldre (Allan et al., 2018; Larsen Moen et al., 2014; McIntyre et 

al., 2012). Resultatet bekräftas av (Schaefer et al., 2018) som beskriver föräldrars oro 

över balansgången av att hålla kvar eller att släppa sitt barn med ADHD i tonåren. 
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Föräldrarna känner oro för att barnen med ADHD kan få en osäker framtid med hög 

risk för ohälsa och konflikter i sociala sammanhang medan barnen själva enligt Singh 

et al., (2010) känner en positiv tilltro till framtiden och att deras problem ska bli färre 

som vuxna. Statistik visar dock att en hög andel av de ungdomar som hamnar i bråk 

har ADHD samt att de som dömts till fängelse för grövre brott har ADHD (Young et 

al., 2014). Studier enligt Stickley et al., (2019) visar dessutom att barn med ADHD 

som utsätts för eller bevittnat samhällsvåld, har högre risk för att drabbas av 

depressioner än barn utan ADHD, vilket tyder på en sårbarhet som kan orsaka ohälsa i 

flera olika sammanhang (Stickley et al., 2019). En reflektion är att vara förälder 

oavsett om ens barn har diagnoser eller inte, innefattar en livslång oro av olika slag. 

Att barn med ADHD är överrepresenterade för våld och ohälsa gör ändå att 

föräldrarnas oro är befogad och att barnens risker bör tas på stort allvar. Det är viktigt 

att prata om framtiden i lagom doser där både föräldrar och barn får berätta om sina 

känslor och på så sätt hålla en god kommunikation och stötta varandra och detta kan 

med fördel göras med professionellt stöd involverat. 

I resultatet framgick det att föräldrar erfar att barn med ADHD ofta uppvisar känslor 

av olycka, suicidtankar och självskadebeteenden (Larsen Moen et al., 2014; Laugesen 

et al., 2017; Leitch et al., 2019; McIntyre et al., 2012) och det finns flera studier som 

påvisar sambanden mellan ADHD och psykisk ohälsa. Bland flera skriver Shihua et 

al., (2019) att förekomsten av psykiatrisk samsjuklighet ofta medför just 

självskadebeteenden, ökad risk för tidiga dödsfall eller suicid och även 

missbruksproblem (Shihua et al., 2019). Hälso-och sjukvården står inför en svår 

utmaning i att försöka stärka och stödja familjernas drivkrafter, både enskilt och som 

familj. För att stötta krävs att vårdpersonalen ser funktionsnedsättningen som 

fenomenet det är, och hur det genomsyrar hela familjens liv (Ekebergh, 2015). En 

reflektion är att barnen med ADHD och deras familjer är experterna i sina liv och det 

är av stor vikt för vårdpersonal att lyssna in och erfara det familjerna beskriver. 

Önskvärt hade varit om det fanns en god samverkan mellan olika professioner och 

mellan olika instanser såsom skolsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och även 

socialtjänsten för att fånga upp eventuella varningstecken på psykisk ohälsa och vidta 

adekvata åtgärder i tid. Detta beror till stor del på resursbrist men är något som bör 

eftersträvas.  

I resultatet framgick att föräldrar upplever att barnet med ADHD tar all tid och energi 

av familjen och barnens krävande eller utåtagerande beteenden skapar oro och rädsla 

(Laugesen et al., 2017; Larsen Moen et al., 2014; Leitch et al., 2019; Mofokeng et al., 

2017; William et al., 2014). Resultatet stärks av att även barnen själva, som har 

ADHD, beskriver att de upplever en rädsla för att förlora kontrollen över sig själva 

eftersom de trots att de är medvetna om sina symtom och problem många gånger 

överrumplas av sina egna impulsiva beteenden (Ringer, 2019). Resultatet stärks även 

av Peasgood et al., (2016) som intervjuat familjer där syskonen beskriver att livet vid 

sidan om ett syskon med ADHD är kantrat av bråk och våld som innebär att syskonet 
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utan ADHD upplever försummelse och otrygghet jämte barnet med ADHD. En 

reflektion är att inga familjer ska behöva stå ut med våld och hot även om syskon i 

stor utsträckning bråkar i alla familjer. Det är av stor vikt att familjer får stöd med 

verktyg och strategier för att hantera barnet i svåra situationer. En god idé kanske kan 

vara att vända sig till familjegrupper som kan dela sina erfarenheter.   

I resultatet beskrev föräldrarna att det fanns ett stort behov av egen tid för att tanka 

energi och få distans till en komplicerad vardag (Larsen Moen et al., 2014) men när 

barn med ADHD beskriver vad som får dem att må bra och känna lycka så är det 

främst vid aktivitet i samvaro med sin familj. En god balans mellan familjens 

gemensamma intressen och egen tid kan vara stärkande faktorer för familjedynamiken 

och den enskilda familjemedlemmens välmående (Barfield & Driessnack, 2018) och 

därför bör dessa element bejakas i den mån det går. En reflektion är att det är viktigt 

för alla familjer att få tid för sig själv men att behovet kan vara ökat i de familjer som 

har barn med ADHD. Familjerna är därför i behov av vägledning för att finna 

strategier eller verktyg som kan avlasta eller hjälpa dem i vardagen så att alla 

familjemedlemmars behov kan uppfyllas samtidigt som det finns tid och energi till 

aktiviteter i gemenskap med barnen.  

Flera föräldrar beskrev att de kände sig orkeslösa, fysisk utmattade och deprimerade 

(Allan et al., 2018; Larsen Moen et al., 2014: Laugesen et al., 2017; Mofokeng et al., 

2017) som ett resultat av den vårdbördan de hade och den kamp de förde för barnens 

rätt till adekvat stöd (Larsen Moen et al., 2011; McIntyre et al., 2012). Larsen Moen 

et al., (2013) styrker och betonar att sjuksköterskan har en viktig roll vad gäller att 

stödja hela familjer och att föräldrar behöver sjuksköterskans stöd för att återfå energi 

och styrka att klara av vardagen, trots att det är barnet med ADHD som är den 

primära patienten. Förståelsen för familjen i sin helhet och alla familjemedlemmar 

påverkas av varandra kan bidra till strategier för förändringar och hållbara strukturer 

för familjen (Larsen Moen et al., 2013). En reflektion är att föräldrarna främst är i 

behov av stöd som avlastar dem både fysiskt och psykiskt. En deprimerad orkeslös 

förälder är inget bra stöd för ett barn med ADHD och det är därför viktigt att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som möter familjer med ADHD är öppna och 

villiga att förstå familjernas livsvärld och hänvisar till alla sorters hjälp och stöd som 

familjen kan komma att behöva. 

Konklusion och implikation  

Litteraturstudien påvisade att föräldrar till barn med ADHD hade erfarenheter av 

utanförskap och brist på förståelse från omgivningen. Föräldrar upplevde rädsla för att 

förlora kontrollen över sitt barn samt beskrev att bekräftelse och stöd var av stor vikt 

för att upprätthålla en god familjesituation. Föräldrar till barn med ADHD beskrev 

svårigheter att få rätt till utredning men att efterföljande diagnostisering ofta gick 

snabbt. Det framkom både positiva och negativa erfarenheter av stöd och vägledning 

men majoriteten av föräldrarna upplevde trygghet och lättnad i kontakten med 
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vårdpersonal som hade erfarenhet av barn med ADHD. Vid professionella 

interaktioner där det fanns kunskap om ADHD fanns ett holistiskt synsätt på barnet 

med ADHD och dess familj men inom den allmänna sjukvården fanns det begränsad 

kunskap och förståelse. Föräldrar upplevde även av sjukvårdens nedskärningar och 

brist på resurser och vårdpersonal kunde vara orsak till bristfälligt stöd.  

Trots att det i många fall enbart är en person i familjen som har ADHD drabbar 

svårigheterna samtliga familjemedlemmar och många upplever psykiska påfrestningar 

eller psykisk ohälsa. Familjernas utsatthet behöver uppmärksammas tidigt för att 

förhindra onödigt lidande. Det krävs strukturella och ekonomiska resurser för att 

implementera de strategier som genom empirisk forskning kan underlätta livet för 

familjer med ADHD. Familjen med ADHD är i behov av flera olika sorters stöd som 

varierar beroende på fas i deras liv. Sjuksköterskan har en viktig roll som stödjande 

och vägledande och behöver därmed gedigna kunskaper och förståelse för familjens 

situation för att kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad. För att säkerhetsställa att 

kunskap om familjens och föräldrars situation når alla sjuksköterskor behöver 

undervisning i stöd gällande familjefokuserad vård implementeras redan under 

sjuksköterskeutbildningen. Det finns behov av forskning som fokuserar på subjektiva 

upplevelser av stöd vid ADHD, både från det ADHD-drabbade barnets perspektiv och 

från anhörigas perspektiv samt från sjuksköterskans perspektiv. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo 

ADHD (ämnesord) 

Attention deficit 

hyperactivity disorder  

(Subject heading) 

Attention deficit 

hyperactivity disorder 

(MeSH term) 

Attention deficit 

hyperactivity disorder 

(Thesaurus) 

Erfarenhet (fritext)  Experienc* Experienc* 

Förälder/föräldrar (fritext)  Parent* Parent* 

Livserfarenhet (fritext) 
Life experienc* OR Lived 

experienc* 
  

Upplevelser (fritext)  Experienc* Experienc* 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Dubblett(er) från en annan databas har angivits i parantes. 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2020-03-30 CINAHL 

”ADHD or Attention deficit 

hyperactivity disorder” (Subject 

heading) AND” life experienc* OR 

lived experienc*” (fritext) 

 

Limits:  

Publikationsår: 2010–2020 Språk: 

Engelska Peer reviewed 66 22 7 3(3*) 

2020-03-30 PubMed 

"Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity"[MeSH] AND 

parent* AND experienc* 

 

Limits:  

Publikationsår: 2010–2020  

Språk: Engelska 296 60 12 4(2*) 

2020-03-30 PsycInfo 

MAINSUBJECT.EXACT 

("Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity") AND parent* 

AND experienc* 

 

Limits:  

Publikations år: 2010–2020 

Språk: Engelska, Peer reviewed 70 26 10 2(1*) 

Totalt:   432 108 29 9 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Allan, N., Wilkes-Gillan, S., Bundy, A., Cordier, R., & Volkert, A. (2018). Parents’ perceptions of 

the long‐term appropriateness of a psychosocial intervention for children with attention deficit 

hyperactivity disorder. Australian occupational therapy. 65(4), 259–267.  

https://doi.org/10.1111/1440-1630.12460 

Land  

 

Databas 

Australien   

 

CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska den långsiktiga lämpligheten av en lekbaserad 

psykosocial intervention för barn med uppmärksamhetshinder Hyperactivity Disorder (ADHD) ur 

föräldrarnas perspektiv. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologiskansats med tematisk analys 

 

Urval 14 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien. Kravet för deltagande var att de 

deltagit i och slutfört en interventionsstudie ett år tidigare, som samtidigt inte skulle ha medfört 

någon förändring för deras barn med ADHD. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som skedde via telefon för att underlätta för familjerna. Intervjuerna 

varade mellan 30–70 min och dessa spelades in med deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Transkribering av inspelat ljudmaterial med efterföljande öppen kodning av innehåll. Kodning 

gjordes av flera författare en av dem var en erfaren kvalitativ forskare utan tidigare engagemang i 

studien. 

Bortfall Framgår inte.   

Slutsats Resultat visar att tre kärnämnen var viktiga för familjerna; Alla behöver en handbok för 

föräldraskap, Att flera stressoarer påverkar i familjernas liv samt vikten av att ha rätt inställning 

till diagnosen och dess problematik. Det var därför av vikt av att utforma interventioner som är 

lämpliga ur föräldrarnas perspektiv för att förbättra deras långsiktiga engagemang och användning 

av interventionsstrategier som bidrar till förbättring. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83 %, Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Etiskt godkännande för studien mottogs från University of Sydney Human Committee Ethics 

Committee 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens DosReis S, Barksdale, C, L, Sherman, A., Maloney, K., & Charach, M, D. (2010). Stigmatizing 

Experiences of Parents of Children with a New Diagnosis of ADHD. Psychiatric Services. 61(8), 

811–816. https://doi.org/10.1176/ps.2010.61.8.811 

Land  

 

Databas 

USA 

 

CINAHL 

Syfte Syfte med denna studie var att beskriva hur stigma kan påverka föräldrar som söker psykisk vård 

för sitt barn.  

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats  

 

Fenomenologisk ansats 

Urval 48 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien och rekryterades via kliniker. 

Kriterierna var att barnen skulle vara mellan 6 och 18år som nyligen fått diagnosen ADHD.   

Datainsamling 46 deltagarna intervjuades via telefon och 2 deltagare intervjuades på barnets klinik. Längden på 

intervjuerna varade i 30–60 minuter Intervjuerna var semistrukturerade och hade samma 

öppningsfråga.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Kodningen utfördes med hjälp av line-

by-line coding för att få fram teman som relaterade till stigmatiserande situationer. Först lästes 

intervjuerna enskilt, kodades och sedan diskuterades de bland gruppen. Därefter bearbetades och 

förfinades koderna tills de 100% överensstämmelse hade uppnåtts. Denna process beskrevs 

förbättra studiens pålitlighet.  

Bortfall Framgår inte.  

Slutsats Föräldrar upplevde stigmatisering kring sina barns ADHD och behandling men att upplevelserna 

var varierande i de olika familjerna. mycket handlade om medicinering men främst handlade 

stigman om barnens beteenden och det utanförskap och isolering som kunde medföras när 

omgivningen var oförstående för ADHD:s innebörd.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

75 %, Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Deltagarnas sekretess betonades och de gav tillstånd att spela in intervjun. 

Skriftligt medgivande erhölls från deltagarna. Studien fick etiskt godkännande av Johns Hopkins 

Medicine Institutional Review Board. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Larsen Moen Ö., Hall-Lord, M. L., & Hedelin, B. (2011). Contending and adapting every day: 

Norwegian parents lived experience of having a child with ADHD. Journal of Family Nursing. 

17(4), 441-462. https://doi.org/10.1177/1074840711423924 

Land  

 

Databas 

Norge 

 

CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse av de norska föräldrarnas upplevelser av 

att få ett barn med ADHD-diagnos. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk ansats 

Urval 9 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien och rekryterades via en ADHD-

förening. Kriterierna var att barnet skulle ha diagnostiserats med ADHD före 12 års ålder och haft 

diagnosen i minst 1år.  

Datainsamling Deltagarna intervjuades individuellt och intervjun ägde rum i en byggnad som ingen deltagare 

hade någon koppling till. Intervjun varade mellan 60–90 minuter. Alla deltagare fick samma 

öppningsfråga och berättade därefter fritt om sina erfarenheter.   

Dataanalys Intervjuerna spelades in, transkriberades av en författare och texten analyserades enligt Colaizzis 

(1978) av alla författare och studiens olika teman framkom.  

Bortfall Framgår inte.  

Slutsats Resultatet i studien visade att föräldrar till barn med ADHD upplevde dagliga utmaningar. 

Föräldrar strävade efter att balansera barnets behov och intresse för att undvika utbrott och 

konflikter. Föräldrar upplevde även en oro att bli ifrågasatt deras föräldraskap av utomstående.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

73 %, Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Etiska överväganden tillämpades in enlighet med konfidentialitet, integritet och frivillighet 

(Northern Nurses 'Federation, 2003). Studien godkändes av norska socialvetenskapliga 

datatjänster. Föräldrarna fick skriftlig information och gav sitt skriftliga informerade samtycke.  

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Larsen Moen, Ö., Hall Lord, M-L., & Hedelin, B. (2014). Living in a family with a child with 

attention deficit hyperactivity disorder: a phenomenographic study. Journal of Clinical Nursing. 

23(21-22), 3166–3176. https://doi.org/10.1111/jocn.12559 

Land  

 

Databas 

Norge 

 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att beskriva upplevelser av vardagen i familjer med minst ett barn som hade 

attention deficit hyperactivity disorder. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenografiskt ansats 

Urval Fem familjer från Norge vilket inkluderade nio föräldrar. Kriterierna var att barnens skulle vara 

mellan 8-17år.  

Datainsamling Data samlades in genom 30–60 minuters individuella intervjuer i deltagarnas hem. Alla deltagare 

fick samma inledningsfråga och fokus låg på vardagslivet och deltagarnas upplevelse.  

Dataanalys Intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades digitalt inom praxis för kodning 

av kvalitativ metod. Kodning utformades utifrån syftet och målsättningen med forskningen. 

Kodningen validerades av alla författare.  

Bortfall Framgår inte.  

Slutsats Resultatet i studien visade att föräldrar till barn med ADHD strävade efter att få ett stabilt och 

strukturerad vardag utan kaotiska situationer. Resultatet påvisade att familjer behöver mer stöd i 

vardagen.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

77%, Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Etiska överväganden tillämpades. Studien godkändes av den regionala etiska kommittén för 

medicinsk och hälsoforskning. Både föräldrarna och barnen fick skriftlig och muntlig information 

och skriftligt samtycke erhölls från föräldrar.  

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Laugesen, B., Briciet-Lauritsen, M., Jörgensen, R., Elgaard-Sörensen, E., Grönkjär, M., & 

Rasmussen, P. (2017). ADHD and Everyday Life: Healthcare as a Significant Lifeline. Journal of 

Pediatric Nursing, 35, 105–112. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2017.03.001 

Land  

 

Databas 

Danmark 

 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utforska föräldrarnas upplevelser av hur vårdpraxis och vårdpersonal på 

sjukhuskliniker i Danmark påverkar vardagen för föräldrar med ett barn med ADHD. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologiskt Etnografisk ansats 

Urval 15 familjer till barn med diagnosen ADHD deltog i studien. Kriterier var att familjerna skulle ha 

sjukhusbaserad vård för ADHD. Ålder 5–12 år. Barn som ännu inte diagnostiserats med ADHD 

uteslöts. Familjerna rekryterades via ADHD-kliniker. 

Datainsamling Observationer från vårdmöten samt Semistrukturerade intervjuer. Både informella, oförberedda 

intervjuer i samband med vårdbesök på ADHD-klinik samt förberedda intervjuer i familjernas 

hem, i mötesrum i vårdmiljöer eller annan plats önskad av deltagare. Hur långa intervjuerna var 

framgick inte. 

Dataanalys Analysen omfattades av en process i fem faser. Intervjuer spelades in och innehållet samt 

textinnehållet från vårdmöten transkriberades, bearbetades och kodades. Det färdiga datamaterialet 

lästes och bekräftades av deltagarna.  

Bortfall Inget deklarerat 

Slutsats Resultatet i studien visade att föräldrar till ett barn med ADHD kände ett misslyckande i 

föräldraskapet samt förlust av kontroll i vardagslivet och att både vård och utvärdering av vård 

samt behandling bör återspegla varje familj unika sfär. Det finns behov av en helhetssyn, i större 

utsträckning, för att integrera mentala och fysiska aspekter i vården.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

85%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Studien erhöll etiskt godkännande från danska dataskyddsbyrån och alla deltagare har delgivit 

skriftligt informerat samtycke. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Leitch, S., Sciberras, E., Post, B., Gerner, B., Rinehart, N., Nicholson, J., & Evans, S. (2019). 

Experience of stress in parents of children with ADHD: A qualitative study. International Journal 

of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14(1). 

https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1690091 

Land  

 

Databas 

Australien 

 

PubMed  

Syfte Studiens syfte var att utforska stressen hos föräldrar till barn med ADHD med hjälp av kvalitativ 

metod. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk ansats med Tematisk analys 

Urval 13 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien och rekryterades via en databas över 

föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD.  Föräldrar fick betygsätta sin upplevda stress 

med hjälp av en skala, Stress Numerical Rating Scale- 11 och kom med i studien om de upplevde 

fem poäng eller högre på skalan. 

Datainsamling Deltagarna intervjuades under två tillfällen där respektive intervju varade i 2 timmar med frågor 

med fokus på föräldrarnas upplevelser av stress.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av en systematisk process för 

kodning. Oberoende av varandra kodade forskarna materialet och olika teman uppkom.   

Bortfall Två familjer som gett skriftligt samtycke deltog inte i studien.  

Slutsats Resultatet i studien visade att föräldrar till barn med ADHD upplevde stress på grund av sitt barns 

beteende, deras utbrott samt av ett omfattande kontrollerande föräldraskap, vilket resulterade i 

utmattning.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

87 %, Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Etiskt godkännande erhölls av Deakin Universitys etiska granskningsnämnd. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens McIntyre, R., & Hennessy, E. (2012). He´s just enthusiastic. Is that a bad thing? Experiences of 

parents of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Emotional & behavioural 

difficulties, 17, 65–82. https://doi.org/10.1080./13632752.2012.652428 

Land  

 

Databas 

Irland 

 

PsycInfo  

Syfte Studien syftade således till att utforska erfarenheterna av föräldrar till barn med ADHD på Irland. 

Metod: 

  

Design 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk ansats  

Urval 18 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien och rekryterades via stödgrupp, 

vårdcentral eller skola med särskilt stöd samt med hjälp av snöbolls-metoden. Kriterierna var att 

barnen skulle vara mellan 7-12år samt diagnostiserats med ADHD.  

Datainsamling Intervjuerna skedde i föräldrarnas bostad och en intervju skedde på ett café. Deltagarna blev 

intervjuade, fyllde i ett frågeformulär samt betygsatte deras barn med hjälp av en ADHD-

betygsskala. Intervjuerna startade alltid med en öppen fråga och varade i 40–90 minuter.  

Dataanalys Data transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys (Braun och Clark, 2006). 

Forskaren identifierade koder samtidigt som en utomstående forskare kodade en del av materialet, 

vilket sedan jämfördes och resulterade i teman och underteman.    

Bortfall Framgår inte.  

Slutsats Resultatet visade att föräldrar kämpade för att förstå sig på deras barns beteende och hur de skulle 

hantera olika situationer. Dem upplevde att barnet tog över deras vardag. Samtidigt kände 

föräldrarna en kamp att få stöd och hjälp. Förutfattade meningar och diskriminering var 

återkommande problem som föräldrarna upplevde från samhället och sin nära omgivning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89 %, Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Etiskt godkännande beviljades beviljat av University College Dublin Human Research Ethics 

Committee och Ethics Board. 
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Artikel 8 

 

 

Referens Mofokeng, M., & Van der Wath, A. (2017). Challenges experienced by parents living with a child 

with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child & Adolescent Mental Health, 29(2). 

137–145. https://doi.org/10.2989/17280583.2017.1364253 

Land  

 

Databas 

Sydafrika 

 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utforska föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn med attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats  

 

Fenomenologisk ansats  

Urval 10 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien och rekryterades via psykiatrisk 

klinik. Kriterierna var att barnen skulle vara mellan 6 och 12 år och som diagnostiserats med 

ADHD av en psykolog i enlighet med DSM IV. Antalet deltagare bestämdes när mättnad uppkom.  

Datainsamling Intervjuerna ägde rum på barnens psykiatriska klinik. Semistrukturerade intervjuer utfördes med 

öppna frågor för att få en så bred beskrivning av forskningsfenomenet. Forskaren ställde 

sonderingsfrågor för att få fördjupning av ett svar. Forskaren gjorde anteckningar på observationer 

av deltagarna. Efter åttonde intervjun framkom inga nya teman och forskaren gjorde ytterligare två 

intervjuer för att säkerställa full mättnad.  

Dataanalys Materialet kodades med öppen kodning för att analysera data och intervjuerna transkriberades. 

Data analyserades av forskaren och en oberoende kodare som hade erfarenhet av kvalitativ 

dataanalys.   

Bortfall Framgår inte.  

Slutsats Resultatet i studien visade att föräldrar till barn med ADHD beskrev föräldraskapet som en 

utmanande situation som var krävande och stressande. Samtliga deltagare upplevde förtvivlan, 

sorg och maktlöshet. Föräldrar behövde stöd men upplevde utanförskap och stigmatisering från 

släkt och samhället vilket resulterade i psykisk ohälsa och isolering.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

81 %, Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Åtgärder för att säkerställa tillförlitlighet och etisk forskningspraxis tillämpades. 

Etiska godkännande erhölls från forskningsetiska kommitté. Informerat samtycke från alla 

deltagare erhölls. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens William, N., Harries, M., & Williams, A. (2014). Gaining Control: A New Perspective on the 

Parenting of Children with AD/HD. Journal Qualitative Research in Psychology, 11(3). 

https://doi.org/10.1080/14780887.2014.902524 

Land  

 

Databas 

Australien 

 

PsycInfo 

Syfte Studiens syfte var att utforska föräldrarnas upplevelse på deras föräldraskap till barn med ADHD 

som inte fick läkemedel för tillståndet.  

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ ansats 

 

Grounded Theory  

Urval 18 föräldrar till barn med ADHD deltog i studien och rekryterades via personliga kontakter med 

socialarbetare som i sin tur ledde till snöbolls-metoden. Kriterierna för att involvera i studien var 

att barnen hade ADHD-diagnos samt att de inte medicinerades för det.  

Datainsamling Data samlades in via semistrukturerade och öppna intervjuer samt fältanteckningar i föräldrarnas 

hem eller på deras arbetsplats. Alla deltagare fick samma öppningsfråga. Sexton föräldrar 

intervjuades två gånger och två föräldrar intervjuades en gång. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Dataanalys Data transkriberades och analyserades med hjälp av teorin paradigmamodellen av Strauss och 

Corbin (1998). En utomstående forskare kontrollerade åtta av intervjuerna för att säkerställa att 

studiens forskare hade tolkat innehållet korrekt. Tre av deltagarna fick gå igenom informationen 

som framkom under dataanalysprocessen.   

Bortfall Två föräldrar hade barn som inte uppfyllde IV-kriterierna för ADHD.  

Slutsats Resultatet i studien visade att föräldrar till barn med ADHD som inte medicineras behöver ha egna 

strategier för att hantera utmaningar de ställs inför dagligen och ligga ett steg före sitt barn samt 

att resultatet visade att ta till tvång i olika situationer visade sig förvärra situationen.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

81 %, Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Godkännande erhölls från forskningsetiska kommitté. 
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