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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate how an ADHD diagnosis late in life as an adult 

can have effected childhood and adult life. It is a qualitative study executed by interviewing 

four adults, two men and two women. The individuals in the study had all experienced 

difficulties in their childhood and in school and had all felt different from the rest of the 

ambient. None of the interviewees were on medication for ADHD but most were open for 

trying. Support from school or other settings had been minimal. Work was described as an 

important part of their lives and that a significant part of it was to not become restless. None 

of the interviewees had committed serious crime but some talked about substance abuse in 

form of alcohol. All of the individuals in the study showed strong qualities that had helped 

them through difficult times. They had all reacted positively to the diagnosis as it gave a 

greater understanding for their problems. Almost all talked about how life before and after 

diagnosis had affected their confidence mostly the women but they all had experienced 

problems with mental health. 

Keyword: ADHD, adult, school, work 

  



  

2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Abstract ................................................................................................................................................... 1 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................................... 5 

2.1 ADHD som funktionshinder ......................................................................................................... 5 

2.2 Relaterade diagnoser ..................................................................................................................... 6 

2.3. Barn i skola ................................................................................................................................... 7 

2.4 Vuxna i arbete ............................................................................................................................... 8 

2.5 Stöd i arbetslivet ............................................................................................................................ 9 

2.6 Riskbeteende för ADHD ............................................................................................................. 10 

2.7 Att leva med ADHD .................................................................................................................... 12 

2.7.1 Betydelsen av diagnosen....................................................................................................... 12 

3. Sammanfattning ................................................................................................................................ 13 

4. Metod ................................................................................................................................................ 14 

4.1 Kvalitativ undersökning .............................................................................................................. 14 

4.2 Datasökning ................................................................................................................................. 14 

4.3 Urval ............................................................................................................................................ 14 

4.4 Genomförande och hantering av intervjuerna ............................................................................. 15 

4.5 Narrativ metod ............................................................................................................................. 15 

4.6 Validitet ....................................................................................................................................... 16 

4.7 Kriterier för bedömning av kvalitativ forskning – Tillförlitlighet ............................................... 16 

4.8 Etiska överväganden.................................................................................................................... 17 

5. Resultat och analys ............................................................................................................................ 18 

5.1 Intervjupersoner........................................................................................................................... 18 

5.2 Vägen till diagnos ........................................................................................................................ 18 

5.3 Skolgång ...................................................................................................................................... 19 

5.4 Styrkor och svagheter i skolan .................................................................................................... 20 

5.5 Stöd från skolan ........................................................................................................................... 21 

5.6 Studier som vuxen ....................................................................................................................... 22 

5.7 Arbetsliv ...................................................................................................................................... 22 

5.8 Utanförskap i skola och arbetsliv ................................................................................................ 24 

5.9 Beroende och riskbeteende .......................................................................................................... 25 

5.10 Kriminalitet ............................................................................................................................... 26 

5.11 Sömn och kost ........................................................................................................................... 27 

5.12 Självkänsla och självförtroende ................................................................................................. 27 

5.13 Missförstånd och avsaknaden av filter ...................................................................................... 29 

5.14 Relationer .................................................................................................................................. 29 

5.15 Bemötanden ............................................................................................................................... 30 



  

3 
 

5.16 Depressioner .............................................................................................................................. 31 

5.17 Medicinering ............................................................................................................................. 32 

6. En diskuterande sammanfattning ...................................................................................................... 33 

Referenslista .......................................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 38 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 40 

 

 

  



  

4 
 

1. INLEDNING 

I ett samhälle där den neuropsykiatriska diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder) blir en allt mer vanlig diagnos hos unga så finns det en kunskapslucka kring 

diagnossättning hos individer i vuxen ålder. ADHD innebär uppmärksamhet- och 

koncentrationssvårigheter och innefattar även stark hyperaktivitet och impulsivitet. Det finns 

följaktligen mycket forskning kring barn med ADHD i allmänt (Axlund, 2015;Duvner 1998; 

Skolinspektionen, 2014; Beekman et al. 2013), där ADHD visat sig statistiskt sätt vara mer 

vanligt hos pojkar än hos flickor, då 10 gånger så många fler pojkar får diagnosen ADHD än 

flickor. Det kan reflekteras över ifall flickorna inte får den hjälp som pojkarna får, trots 

samma svårigheter (Duvner 1998). Det finns mycket forskning kring barn med ADHD i 

skolan. Enligt Axlund (2015)  har 5 % av alla skolbarn ADHD, detta nämns även av Duvner 

(1998). Med diagnossättningen ADHD erbjuds diverse stöd och hjälpmedel för individer och 

familjer i skolan samt i hemmet. Detta för att öka möjligheten till en bättre skolgång då det 

visats att fullständiga betyg underlättar övergången till vidare studier och vägen ut till 

arbetslivet (Hellberg & Kjellberg, 2012). 

 

Det finns relativt sett mycket mindre forskning kring ADHD och diagnossättning hos 

individer i vuxen ålder och det kan antas att ADHD är en försummad diagnos vad gäller 

vuxna idag (Retz & Klein, 2010). Då diagnosen ADHD började användas först år 1987 

(http://www.adhd-sverige.se/), finns det många odiagnostiserade i äldre ålder. Detta är ett 

relativt outforskat område. Vuxna med odiagnostiserade ADHD återfinns i många olika delar 

av vårt samhälle. Den forskning kring vuxna med ADHD som existerar handlar ofta om 

arbetsliv, missbruk och kriminalitet. Att gå odiagnostiserad med en diagnos som ADHD kan 

leda till problematiska situationer och bristande förståelse hos exempelvis arbetsgivare eller 

arbetskamrater, då svårigheter att avsluta arbetsuppgifter kan tolkas som slarvighet eller 

opålitlighet (Painter, Prevatt & Welles, 2008). Impulsivitet som tydligt kännetecknar ADHD 

kan också leda till problematiska situationer, såsom att beslut fattas väldigt snabbt eller att 

löften inte blir uppfyllda, vilket kan leda till problem i arbetsrelaterade sammanhang.  

 

Det finns relativt lite forskning om vad som kan motivera en vuxen person att påbörja en 

utredning för ADHD och hur en diagnostisering har påverkat individens liv före och efter 

diagnostisering. Diagnostisering för vuxna skulle kunna innebära en möjlighet att förstå och 

därigenom hantera både positiva och negativa aspekter av ADHD. Det öppnar dessutom för 

medicinering. Med hjälp av medicinering kan personer med ADHD få hjälp att kontrollera 

sina impulser och genom detta få möjligheten att fungera bättre i det dagliga livet (Hellberg & 

Kjellberg, 2012). Samtidigt finns det möjliga negativa aspekter av en diagnostisering som 

exempelvis möjligheter till upplevd stigma och utanförskap (Goffman, 2014;Hellberg & 

Kjellberg, 2012). 

 

Syfte: Detta examensarbete kommer undersöka vilka upplevelser som kan vara förknippade 

med en sen diagnostisering av ADHD och för att se eventuella skillnader mellan män och 

kvinnor. Vi vill undersöka hur detta yttrar sig i individernas liv, före och efter ADHD-diagnos 

detta för att få en tydligare bild av vad en sen diagnostisering innebär. 

http://www.adhd-sverige.se/
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Vi kommer se till destruktiva beteenden så som kriminalitet och missbruk, vi kommer även se 

till relationer, skolgång, arbetsliv och medicinering. De frågeställningar som kommer att 

besvaras är: 

 Vad får vuxna människor att påbörja en ADHD-utredning? 

 Vilka riskfaktorer finns det med att få en sen diagnos? 

 Vilka skyddsfaktorer finns det med att få en sen diagnos?  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer det ges en överblick på kunskapsläget samt tidigare forskning som 

berör undersökningens syfte. Inledningsvis ges information om ADHD som diagnos för att ge 

en grund till de följande områdena.   

2.1 ADHD som funktionshinder  

ADHD är en mer känd diagnos hos barn än hos vuxna och äldre. Lite är forskat om ADHD 

för personer senare i livet (Beekman et al. (2013). Den aktuella symptombilden som finns av 

ADHD beskrivs av Duvner (1998) vara delar som påverkar och påverkas av personlighet, 

funktionsnedsättning, omgivning/miljöfaktorer, möten med människor och de krav som ställs 

av samhället. Diagnoskriterier som nämns av Duvner (1998) är grundade på DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders, American Psychiatric Association) 

och kriterierna ska bland annat ha visats innan 7 års ålder och varit tydliga i minst två olika 

miljöer, exempelvis skola, fritid eller i hemmet. Det ska visas sex tecken inom gränsen för 

ouppmärksamhet och/eller sex symptom inom hyperaktiv- impulsivitet. Den ouppmärksamhet 

som personer med ADHD känner leder till svårigheter med att bland annat ha översikt på 

skolarbete eller andra uppgifter. Det kan vara svårt att ta instruktioner samt finnas 

organisationssvårigheter. Personer med ADHD kan uppfattas som glömska samt att de inte 

lyssnar. I de mer hyperaktiva delarna av ADHD kan personerna uppfattas ha svårt att finna ro 

i kroppen och svårigheter att vara stilla. En stark känsla av rastlöshet kan vara tydligt för både 

barn och vuxna vilket gör dem väldigt aktiva, de kan även uppfattas som pratglada. De mer 

impulsiva delarna som kan ses gällande ADHD är svårigheter att vänta i kö, avbryta andra 

med egna frågor eller likande. ADHD kan även innebära störningar i perception, minne och 

motorik. De kan visa en hög känslighet för beröring samt en låg mottaglighet för smärta och 

kyla (Duvner, 1998). De motoriska svårigheterna är tydligast kring finmotoriken då 

exempelvis handstilen kan vara svårtydlig men detta är något som kan förbättras vid 

medicinering. Balanssinnet kan vara påverkat i den grad att de sällan blir illamående vid 

karuseller eller liknande men att kontakten mellan balansnerver och ens ögonmotorik kan bli 

påverkad under längre tid än andra (Duvner, 1998). 

 

ADHD i DSM IV delas upp i tre former. ADHD kombinerad typ kännetecknas av 

hyperaktivitet och impulsivitet medan ADHD- IA fokuserar på uppmärksamhets svårigheter, 

ADHD-H/I är en kombination av de två tidigare nämnda (Hellgren, L., Kopp, S., Pettersson, 

A., Rehnqvist, N., 2005)  
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Ärftlighet gällande ADHD är omdiskuterad då man kan se att 80% av alla med ADHD även 

har det i släkten, men det har inte hittats någon gen eller kromosom som kan visa på ärftlighet 

(Duvner, 1998). Det kan även finnas kännetecken i släkter med bland annat missbruk eller 

depressioner, som tros vara kopplade till ärftlighet. Att bruka alkohol och nikotin under 

graviditet kan påverka moderkaksfunktionen samt att en hög grad av bilgaser vilka innehåller 

bly kan under graviditeten öka chansen för ADHD (Duvner, 1998). 

Att få medicin för sin ADHD har i många fall beskrivits som betydelsefullt, då den bland 

annat underlättar i skol- samt arbetssituation. Medicinen hjälper personen genom en 

dysfunktionell reglering av känslorna, för att bättre kunna fungera i det dagliga livet och 

därmed minskar de symptom som innefattar ADHD. Utöver medicinsk behandling är även 

KBT samt mindfulness effektiv behandling för ADHD (Anastopolous A. D., Kollins, S. H., 

Mitchell, J. T., Nelson-Grey, R. O., Robertsson C. R, 2012;Hellberg & Kjellberg, 2012).  

 

Att personer med ADHD har svårigheter är väl diskuterat men att det finns många styrkor hos 

individerna förtydligas allt mer. Den stora energin som individerna har och deras idérikedom 

med mera beskrivs fungera bäst i aktiva och konkreta situationer. I situationer med barn med 

ADHD förklaras då vikten av att vuxna ser situationen ur barnets ögon och visar förståelse för 

utmanande situationer istället för att hamna i konflikt (Duvner, 1998;Wännerstam, 2012). 

 

2.2 Relaterade diagnoser 

Vid sökning gällande ADHD märks ofta en förekomst av parallella diagnoser, såsom dyslexi, 

dyskalkyli, ADD; bipolär sjukdom samt high sensitive person. Dyslexi kan kopplas till 

ADHD menar Duvner (1998) då läs- och skrivsvårighet kan vara tecken på en ADHD-

problematik som inte får missas genom att endast se en dyslexi. En kan även i dyslexin 

uppleva perceptionsstörningar, språkliga problem och svagt arbetsminne. Tillsammans kan 

detta påverka ens koncentrationsförmåga. Dyskalkyli är likande dyslexi men då det innebär 

matematiksvårigheter påverkar det ens språkliga förmåga att läsa av matematiska uppgifter 

med ett språkligt tänkande vilket leder till koncentrationssvårigheter (Duvner, 1998). 

 

ADD (attention deficit disorder) är en diagnos som på många vis kan relateras till ADHD men 

saknar hyperaktivitet och impulsivitet. ADD kännetecknas med ouppmärksamhet, lätt 

distraktion, glömskhet, förhalande och även trötthet (Duvner, 1998). Personer med ADD kan 

ha svårt att komma igång med aktiviteter och få saker och ting genomförda. ADD är vanligare 

hos flickor än hos pojkar och är en diagnos som kan vara svårupptäckt då det är en sjukdom 

som inte märks så mycket utåt sett, vilket kan innebära att personerna inte får den hjälp som 

de behöver (Kadesjö, 2014). 

 

Bipolär sjukdom är en sjukdom som drabbar 1-2 % av befolkningen och sjukdomen är lika 

vanlig hos män som hos kvinnor men det har även setts en koppling till ADHD. Det börjar 

ofta med att personen får en eller flera depressioner, ofta i yngre år, som senare blir 

omväxlande maniska perioder och depressioner. Vid de depressiva perioderna blir personen 

ofta nedstämd, apatisk och trött på livet. Vid de maniska perioderna blir personen överaktiv, 

sover väldigt lite och har en överdrivet positiv inställning till det som erbjuds. Mellan dessa 
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perioder är personen vanligtvis helt frisk. Det är vanligt förekommande att det är en 

stressande livshändelse som aktiverar en ny sjukdomsperiod, detta sker framförallt i det 

tidigare skedet av sjukdomen. Ju längre tiden går desto mer spontant och utan synbar orsak 

kan sjukdomen utbryta. Bipolär sjukdom kan delas in i typ 1 och typ 2. Typ 1 lider av mer 

kraftiga manier och depressioner med psykotiska symptom. Vid typ 2 återfinns lindrigare 

manier med endast lätt ökad aktivitet och större kreativitet, även kallad hypomanier. Typ 2 

kan vara svårt att uppfatta som ett sjukdomstillstånd. Det är förekommande att personer med 

bipolär sjukdom kan bli aggressiva och farliga för sig själva, då risken för självmordsförsök 

och självmord är stor vid depressionerna. Vid bipolär sjukdom kan det behövas olika typer av 

behandlingar, både medicinsk och samtalsstöd. I vissa fall kan personerna få elbehandling 

(Backlund, 2013). 

 

High sensitive person (HSP) är ett relativt outforskat område. Det kan ses som ett 

personlighetsdrag som finns hos 15-20 % av befolkningen. De påverkas och uppfattar mer än 

andra och bearbetar detta på en djupare nivå. Av omgivningen kan dessa personer uppfattas 

som blyga eller tillbakadragna men att vara blyg är dock ett inlärt beteende som handlar om 

rädslan för negativa omdömen av omgivningen. High sensitive person är lika vanligt hos män 

som hos kvinnor och personerna med HSP kan känna sig konstiga eller onormala på grund av 

starka intryck som omgivningen inte upplevs uppfatta (http://www.hspforeningen.se/). 

Personer med HSP blir lätt överstimulerade, detta på grund av att de har svårt att filtrera allt 

inflöde. De känner sig då lätt överväldigad, stressade och får svårt att koncentrera sig 

(Benham, 2006;Evans & Rothbart, 2008). HSP innebär att personerna är mer mottagliga för 

den emotionella och fysiska miljön som även återfinns hos personer med ADHD (Evans & 

Rothbart, 2008).  

2.3 Barn i skola 

ADHD är en allt mer växande diagnos hos yngre. Det finns barn som har svårigheter i skolan 

angående inlärning, detta i många fall på grund av rastlöshet eller liknande. I dessa fall kan 

tankarna kring en ADHD-diagnos dyka upp. I och med denna växande diagnostisering av 

ADHD ökar även behovet av kunskap kring denna diagnos (Skolinspektionen, 2014).  

  

Skolinspektionen (2014) granskar kvaliteten i skolan för barn med ADHD. De nämner 

situationen för dem i samhället som inte färdiggjort sin utbildning, som har en större risk för 

arbetslöshet och utanförskap i vuxenlivet. Därför ses skolan som en stor skyddsfaktor för de 

som visar sig ha svårigheter med inlärning. Då skolan enligt Skollagen (1985:1100) måste ta 

ett ansvar för alla elever och deras lika tillgång till utbildning måste kvaliteten av Sveriges 

skolor upprätthållas. Däremot så visar kvalitetsundersökningen på en brist på kunskap och 

verktyg i den svenska skolan. Den specialpedagogiska kompetensen som ska fånga upp bland 

annat barn med ADHD fattas i de flesta skolor och att endast vissa skolor systematiskt 

kartlägger och analyserar barnens individuella behov och förutsättningar för lärandet. De 

anpassningar som genomförs beskrivs inte heller vara tillräckliga för barnens behov utan 

beskrivs istället som generella och allmängiltiga.   

 

http://www.hspforeningen.se/
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ADHD beskrivs av Skolinspektionen (2014) främst innebära svårigheter som 

koncentrationsförmåga, överaktivitet och impulskontroll, detta nämner även Duvner (1998) 

då bristerna i att kunna reglera sin aktivitetsnivå vid ADHD leder till 

koncentrationssvårigheter. Av Kutscher (2010) nämns svårigheter men att initiera handling 

exempelvis hemläxor som lätt skjuts upp då risken att distraheras av annat som intresserar en 

är hög. Förmågor som hjälper en att reglera tidigare nämnda svårigheter behövs i skolan, 

därför ligger ett ansvar på lärare att hålla en fast struktur på lektioner och en lugn atmosfär för 

att göra det lättare för barn med ADHD (Skolinspektionen, 2014). De exekutiva funktionerna 

som kan vara svåra innefattar följande färdigheter: att föra inre resonemang, att planera, ha ett 

arbetsminne, känna tidsuppfattning (ex. skillnaden mellan en kvart och fem minuter) och att 

vara flexibel med mera. Andra svårigheter med ADHD kan vara att skilja känslor från fakta 

och även fakta från känslor. Vilket även nämns av Kutscher (2010) som säger att barn med 

diagnosen inte väljer sina reaktioner utan att de sker utan eftertanke. Svårigheter som kan 

uppkomma bland annat på grund av detta är problem i skolan och med det visar Kutscher 

(2010) på vikten av kommunikation mellan lärare och förälder.   

 

Det dolda handikappet som Duvner (1998) diskuterar gällande en oupptäckt ADHD visar på 

individer som vid självvalda aktiviteter kan prestera exemplariskt, men som ibland vid 

exempelvis skolarbete kan ha svårt att koncentrera sig. Skolinspektionen (2014) förklarar de 

svårigheter som individer med diagnosen har med att kontrollera det egna beteendet gällande 

effekterna av diagnosen för att kunna möta de krav som framtiden ställer i högre ålder på 

exempelvis arbetsmarknaden. 

2.4 Vuxna i arbete 

Att ha slutgiltiga betyg är en viktig del i övergången från skola till arbetsliv (Hellberg & 

Kjellberg, 2012).  För personer med neuropsykiatrisk diagnos, såsom ADHD, kan ofta denna 

övergång vara problematisk, då dessa personer många gånger har haft en svår skolgång. 

Övergången mellan skola och arbete blir idag allt mer komplex och svårare att ta sig igenom. 

Denna övergång innefattar även vägen från grundskola till gymnasiet (Hellberg & Kjellberg, 

2012). Personer med ADHD kan ofta ha svårigheter att finna i en plats i arbetslivet trots att de 

har många värdefulla egenskaper som är uppskattade hos arbetsgivare och arbetskamrater.  De 

är ofta uppfinningsrika, sociala och framåt, viljestarka och engagerade.  I rätt miljö och med 

rätt stöd kan dessa individer bidra med väldigt mycket menar Wänerstam (2012).    

 

Enligt Painter et al. (2008) har män med ADHD högre nivåer av ångest över att binda sig till 

jobb, mer konflikter och sämre karriärer jämfört med kvinnor som har samma diagnos.  Män 

med ADHD har även rapporterats ha lägre arbetstillfredsställelse i jämförelse med kvinnor. 

Studien visar att yngre kvinnor med mindre starka symptom av ADHD hade högre 

arbetstillfredsställelse jämfört med andra åldersgrupper och kön. I arbetssammanhang kan 

impulsiviteten hos dem med ADHD leda till förhastade beslut eller att löften utlovas som 

sedan inte blir uppfyllda. Den anställde med ADHD kan påbörja en arbetsuppgift med stort 

engagemang för att sedan sakna tillräckligt med struktur för att kunna genomföra hela 

uppgiften. Rastlöshet och hyperaktivitet kan göra det svårt för den anställde att koncentrera 

sig och regelbundna raster eller distraktioner kan vara effektivt för att öka produktiviteten. 
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Svårigheter att minnas kan skapa många problem för den anställde. Missförstånd är vanliga då 

anställda på grund av minnessvårigheter kan finna det problematiskt att avsluta 

arbetsuppgifter, vilket kan ifrågasättas av omgivningen som kan leda till irritation. Slarvighet 

hos den anställde kan uppfattas som opålitlighet vilket kan leda till frustration hos dess 

arbetskamrater och chefer.  

 

Anställda med ADHD-symptom kan ha svårt att utföra flera arbetsuppgifter samtidigt och det 

kan finnas risker att arbetsuppgifter inte fullföljs. Det kan förekomma att anställda med 

ADHD kan känna förvirring, ångest och missnöje med karriären. Det är troligt att anställda 

med ADHD har haft många olika typer av jobb, att synpunkter från tidigare arbetsplatser är 

negativa samt att konflikter på arbetsplatsen varit vanliga. Orsaker till att de anställda ofta 

byter jobb är för att de vill finna en arbetsplats där det inte uppstår så många konflikter. Det 

som är viktigt för personer med ADHD när de söker arbete är att finna jobb där de inte 

förekommer så mycket stillasittande och hitta arbetsuppgifter som inte är upprepande och 

kräver stor uppmärksamhet på detaljer. Yrken som passar personer med ADHD skulle kunna 

vara arbeten som innefattar mycket belöning för kreativitet, spontanitet och ett frekvent byte 

av arbetsuppgifter. Det skulle kunna var försäljningsjobb, lärarjobb eller 

marknadsföring.  Andra bra val skulle kunna vara positioner där andra arbetare ansvarar för 

organisationen eller strukturen av arbetet och jobbmiljön. Bra sätt för att öka produktiviteten 

hos dem med ADHD är att ha inspelade möten eller presentationer, att frågor, deadlines med 

mera ska vara nedskrivna på papper och inte enbart sägas muntligt, att det finns en daglig 

planering som är uppstrukturerat vecko- samt månadsvis. Det ska vara väl strukturerat och 

organiserat med frekvent övervakning av arbetsuppgifter. Att hålla arbetsplatsen fri från 

distraktion och störningar är viktigt för att öka kreativiteten samt behålla fokuseringen. Både 

personer med och utan ADHD kan få en positiv respons på arbetspositioner som innefattar 

olika typer av arbetsuppgifter, som att få informera andra om vad de ska göra, få möjligheten 

att använda sig av sitt eget omdöme och få testa sina egna metoder.  Dessa typer av uppgifter 

hjälper till att få utlopp för sin egen kreativitet och förmåga att träna på sin självkontroll 

(Painter et al. 2008).  

 

2.5 Stöd i arbetslivet  

Det finns olika verksamheter som arbetar för att underlätta arbetslivet för personer med olika 

diagnoser. MISA är en verksamhet som strävar för att människor med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället och i arbetslivet. Verksamheten arbetar 

genom att ta till vara på individens egna resurser och intressen för att lättare leda in individer i 

arbete.  MISA står för Metodutveckling, Individuellt utformat stöd, Samhällsinriktning och 

Arbetsinriktning. De anser att arbete är en viktig del av livet och att det är av stor vikt att alla 

får möjligheten att vara delaktig i arbetslivet, de anser detta kan vara genomförbart med rätt 

stöd. Verksamheten har funnits sedan 1994 och är idag specialiserade på flera olika 

funktionsnedsättningar, som bland annat ADHD (Wänerstam, 2012). 

För att underlätta vägen in i arbetslivet för unga är det viktigt att det finns bra information och 

kunnig personal att hjälpa dem. Även föräldrar och nära anhörigas stöd är av stor vikt 

(Hellberg & Kjellberg, 2012). De arbetande i projektet upplevde att det var av stor vikt att det 
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fanns ett förtroende mellan dem och projektdeltagarna, samt att det var viktigt att ha ett 

individuellt förhållningssätt till varje deltagare.  De uttryckte även att det hade gett goda 

resultat att ställa krav på deltagarna med att de ska försöka förändra det beteenden som inte 

har varit passande eller framgångsgivande i jobbsammanhang. Detta ledde till ett stort ansvar 

för deltagaren under projektets gång (Wänerstam, 2012). Enligt Hellberg och Kjellberg 

(2012) är samtalen kring vilka valmöjligheter och vägar som finns viktiga för att underlätta 

övergången från skola och vägen in i arbetsmarknaden. Planering och organisering är punkter 

som personer med ADHD ofta har svårt att hantera. Metoder för att hjälpa individerna med 

detta kan vara att ha papperskalender, skriva listor med saker som ska göras eller att ha en 

kalender i telefonen för att påminnas om vad som ska göras och vilka deadlines som finns 

(Hellberg & Kjellberg, 2012;Wänerstam, 2012). En faktor som arbetskonsulenterna upplevde 

positiv var att deltagarna fick möjligheten att identifiera vilka faktorer som var nödvändiga 

för att arbetsplatsen skulle fungera. Som exempelvis att det var viktigt att de fick göra en sak i 

taget, att arbetsplatsen var lugn och organiserad och att instruktionerna var skriftliga 

(Wänerstam, 2012). 

 

Av de elva personer som deltog i projektet hade nio av dessa en anställning vid projektet slut 

redovisar Wänerstam, (2012). Efter avslutat projekt genomfördes slutintervjuer med 

deltagarna. De som deltagarna hade upplevt gjort projektet framgångsrikt för dem var att 

arbetskonsulenten hade utgått från varje enskild individ och deras situation, stödet hade varit 

individuellt, de hade känt att någon trodde på dem, det hade funnits en god kommunikation 

inom projektet samt att projektdeltagarna varit motiverade till att få stöd och hjälp för att 

kunna få och behålla ett arbete.  

2.6 Riskbeteende för ADHD 

De risker som finns gällande kriminalitet, missbruk och övriga riskfaktorer gällande ADHD 

medför stora kostnader för samhället (Beekman et al. 2013). Ungas lockelse till vuxenlivet 

gällande alkohol kan vara extra starkt hos någon med ADHD då impulsiviteten och längtan 

efter äventyr ofta påverkar ens beteende. Rastlöshet och hos många en låg framtidstro kan 

förändras vid bruk av exempelvis alkohol, vilket därmed lätt kan leda till en sorts 

självmedicinering (Beekman et al. 2103;Duvner 1998). Funktionsnedsättningen är en 

riskfaktor för att använda beroendeframkallande substanser i ung ålder (Beekman et al. 2013). 

Utöver användandet av alkohol som självmedicinering, kan personer med ADHD använda 

droger, nikotin och även mat för att försöka minska sin aktivitetsnivå (Duvner, 1998). I en 

studie gjord av August et al. (2015) framkom det att personer med ADHD med en större 

impulsivitet var mer än dubbelt så trolig att använda nikotinpreparat regelbundet jämfört med 

kontrollgruppen (personer utan ADHD), detta gällde även jämfört med den grupp människor 

med ADHD och mindre impulsivitet. Individer som uppfyller kriterier för ADHD med stor 

impulsivitet i sin ungdom löper större risk att använda sig av nikotin samt har större risk att få 

ett nikotinmissbruk under senare tonåren. Personer med ADHD utan stor impulsivitet löper 

inte större risk för att bruka nikotin utöver risken som var funnen hos unga utan ADHD. 

Studien visar att de personer med ADHD som brukade nikotin gjorde detta i syfte att få 

kontroll över sina ADHD-symptom. Det var även funnet att en större del av de som började 

använda nikotin regelbundet gjorde detta vid 18-års ålder. Yngre kan börja använda sig av 
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nikotin på grund av ryktet om dess effekter (August et. al 2015). Även efter medicinering 

finns en ökad risk att använda sig av nikotinpreparat hos personer med ADHD (Anastopolous 

et al. 2012). Matkonsumtion kan även ses som en form av självmedicinering, vilket kan 

resultera i övervikt. Att lida av övervikt kan resultera till sömnsvårigheter hos både barn och 

vuxna (Beekman et al. 2013).  

 

80% av vuxna och barn som har ADHD har uttalat sig ha sömnsvårigheter. Sömnsvårigheten 

leder till sömnbrist, vilket resulterar i energiförlust som kan kompenseras med mat för att få 

mer energi. Sömnbrist kan leda till andra påföljder, såsom humörsvängningar, cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Säsongsdepressioner förekommer 20-30% mer hos personer med 

ADHD, framförallt kopplat till vinterhalvåret (Beekman et al. 2013). 

En låg självbild och negativ bild av framtiden leder ofta till att individer med ADHD hamnar i 

depression. Duvner (1998) nämner den så kallade “9-års krisen” då barn börjar reflektera över 

sig själva och jämför sin position med barn i sin omgivning och då ofta finner skillnader. 

Denna reflektion kan ses som positiv då det tyder på barnets reflektion över sig själv och då 

kan lära sig hantera sin situation. Viktigt är att föräldrar och annan omgivning kan fånga upp 

barnet som ofta upplever sorg över sin situation. Något som kan bli extra problematiskt vid 

dessa tillfällen är att barn med ADHD har en styrka i sina känslor som kan utspelas i hög 

grad. Det kan leda till sömnsvårigheter, bristande aptit men även ökad irritabilitet och 

aggressivitet. Om dessa känslor kombineras kan risken för självmord öka. Detta kan 

förebyggas med en tidigare diagnostik vilket kan leda till att omgivningen får en större 

förståelse för barnet och rätt stöd kan erbjudas tidigare (Duvner, 1998). Ytterligare en 

problematik med ADHD kan vara osund sexuell hälsa. Det finns lite forskning gällande detta 

på grund av att mycket forskning kring ADHD har fokuserats på yngre barn. Artikeln visar på 

att personer med ADHD ofta har en tidigare sexuell debut, mindre användande av kondom 

och fler sexpartners. Personer med ADHD har i fler sammanhang brottsliga kamrater, sämre 

relation till sina föräldrar, ett antisocialt beteende och personlighetsstörning, vilket kan leda 

till en tidigare sexuell debut. Hyperaktivitet och impulsivitet, som är karaktäristiskt för 

ADHD, kan leda till svårigheter med att förstå när det är tillräckligt och att tänka före sina 

handlingar. Vilket kan resultera till att personer med ADHD har en större benägenhet att ha 

ett mer riskfyllt sexuellt beteende (Bauer, L. O., Berenson A. B., Hosain Monawar, G. M., 

Tennen H., Wu, H. Z., 2012). Andra risker som personer med ADHD möjligtvis kan ha är ett 

kriminellt beteende. Vid Norrtäljeanstalten visade en studie att 40% av de intagna männen har 

ADHD. Dessa personer var dömda till längre fängelsestraff för våld- och/eller drogrelaterade 

brott. Dessa personer hade under uppväxten haft kontakt med sociala myndigheter på grund 

av missbruk och misshandel i familjen. De intagna på Norrtäljeanstalten hade i många fall 

haft en tidig debut till missbruk och kriminalitet. Trots problem i unga år hade bara 2 av de 30 

deltagande i studien utretts för ADHD före 18 års ålder och endast en av dessa hade fått 

behandling för sin ADHD i yngre år. Studien tyder på att ADHD är 10 gånger vanligare hos 

fängelseintagna män jämförelse med den övriga befolkningen (25-45 % motsvarande 2,4-

4%). Det visade sig även att 30 % av de intagna kvinnorna hade ADHD (Ginsberg, 2013). 
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2.7 Att leva med ADHD 

Andra faktorer som undermedvetet kan påverka upplevelser med att leva med ADHD kan 

vara stigmatisering och genusskillnader.  

2.7.1 Betydelsen av diagnosen 
Avhandlingen av Lassinantti (2014) visar att personer kan känna sig väldigt misslyckade 

innan vetskapen om diagnosen, men då ADHD:n väl är konstaterad så kan personen skylla 

sina tillkortakommanden på diagnosen och med det reducera sin skuld. I ett samhälle där 

nyliberalismen har ett medborgarideal av att varje människa ska kunna ta eget ansvar kan 

stora svårigheter dyka upp för människor med en diagnos i dess vardag gällande exempelvis 

arbete eller hushållssysslor. De intervjuade kvinnorna i avhandlingen av Lassinatti (2014) 

förklarar att biomedikaliseringen, vilket är en förståelse för att leva med diagnos i samhället, 

som kan leda till att de gör sig till ett offer i och med att skylla på sin diagnos, exempel på 

detta är när avhandlingen belyser kvinnornas uttalande om att inte “skylla på sin diagnos” 

utan istället “ta ansvar för sin diagnos”. Avhandlingen diskuterar även kvinnornas syn på sitt 

“själv”, där visas en väldigt negativ självbild då kvinnorna ser sig som avvikande och att 

deras funktionalitet inte är som andras. Abraham (2010) beskriver farmakolonisering som då 

sociala processer eller kroppsliga tillstånd bedöms vara i behov av behandling genom 

läkemedel. ADHD beskrivs i avhandlingen vara en sådan diagnos där medicinering kan 

förbättra individens tillstånd. Det förklaras även att den nya medicinen påverkar förmågor, 

sinnesintryck och personlighetsdrag på ett helt nytt sätt. Detta diskuterar Lassinantti (2014) 

som en öm punkt då det blir ett identitetsskapande för ett mer samhällsacceptabelt ideal. Att 

medicinera något som samhället ser som avvikande enbart för att anpassa sig efter normen 

kan ses som ett sätt att skapa en identitet utifrån kriterier skapade av samhället.  

 

Ett begrepp som kan användas för att beskriva ett avvikande beteende är stigma. Vi lever i ett 

samhälle som gärna kategoriserar och då sätts en stämpel på det som inte passar in, vilket får 

den utstötte att stigmatiseras (Goffman, 2014). Det finns svårigheter innan utredning för 

individer med ADHD i skola och i arbete men den situationen personer sätts i efter utredning 

kan även ge både negativa och positiva aspekter. Det handlar ofta om personer som sedan 

innan känt sig avvikande och genom samhällets “negativa” bild av diagnosen ADHD kan nya 

svåra situationer uppstå. ADHD har främst ett klassifikationssyfte, alltså enligt ett medicinskt 

perspektiv visar diagnosen på ett sjukdomstillstånd som kan leda till diverse behandlingar, 

men ur ett mer administrativt synsätt så kan det också innebära ekonomiskt stöd och olika 

stödinsatser som kan påverka lärandesituationen i positiv riktning. Sin diagnos måste 

individerna emellertid förhålla sig till och den påverkar ofta självbilden. Diagnosen kan få 

personen att känna sig stigmatiserad, men det kan även vara något som är befriande då det 

kan ge svar på vad som har känts annorlunda med dem själva (Hellberg & Kjellberg 2012). 

Att ha diagnosen ADHD kan ge mer än bara förståelse, det är en diagnos som visar på 

idérikedom, kreativitet och mod. Det är egenskaper som kan bidra med en aktiv stämning i 

grupper, på exempelvis arbetsplatser och det är egenskaper som många arbetsgivare letar efter 

hos kvinnor och män (Wännerstam, 2012).  

 

Duvner (1998) visar genom tidigare forskning att tio gånger fler pojkar utreds för ADHD än 

flickor vilket kan innebära att många flickor går utan diagnos. Anledningar till detta sägs vara 
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att flickor orsakar mindre problem för sin omgivning och att deras koncentrationssvårigheter 

påverkar i större grad dem själva. De samhällsstrukturer som orsakar detta diskuteras även, 

hur pojkar uppfostras på ett mer kraftfullt sätt medan normen för flickor inte innefattar ett 

kraftfullt beteende. Senare forskning av Hellgren et al. (2005) visar på att ADHD är 4 gånger 

mer vanligt hos pojkar än flickor. Hellgren et al. (2005) tar även upp att flickors psykiska 

mående idag är sämre än det var för några år sedan, det visar sig även att flickor med 

depression visade tidiga tecken på ADHD. Att som kvinna få diagnosen ADHD beskrivs av 

Lassinantti (2014) som att stå vid ett vägskäl av att vända sina impulser inåt eller bryta mot 

den normativa feminiteten (det som samhället ser som kvinnligt acceptabelt). ADHD har 

bilden av att vara en “manlig” diagnos då den uppkom för att beskriva stökiga pojkar i 

klassrummen.  

    3. SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning pekar på ett stort antal problem inom flera olika samhällsområden 

förknippade med ADHD. Dessa problem förknippade med ADHD skulle potentiellt kunna 

vara särskilt uttalade i samband med sen diagnostisering då dessa individer inte fått det stöd 

från samhället och omgivningen som en barndiagnostisering skulle kunna innebära. 

Forskningen visar bland annat på tydliga problem i skolan där det än i dag finns 

förbättringsmöjligheter i resurser för speciellt elever med svårigheter. Ett stabilt stöd och en 

god kartläggning av varje elev i skolan kan förbereda för framtiden och vara en stark 

skyddsfaktor. Rätt stöd och hjälp i skola och arbete kan vara skyddsfaktorer för att minska 

riskerna med olika missbruk och reducera vägar mot kriminalitet. Det går även att finna 

forskning som pekar på svårigheter i arbetslivet och stora risker i att utveckla ett missbruk 

eller ett kriminellt beteende. En sen diagnostisering skulle här kunna vara en särskild 

riskfaktor för missbruk detta då en risk med sen diagnostisering kan vara att personer med 

ADHD självmedicinerar för att minska effekterna av diagnosen, vilket kan ske med en hjälp 

av en stor konsumtion av exempelvis alkohol, droger eller nikotin.  ADHD och dess 

problematik med impulskontroll och koncentrationssvårigheter med mera kan göra det svårt 

för individer i deras vardag med arbete och relationer. Det kan i vissa fall bli enklare med 

hjälp av medicinering. Här kan diagnostiseringen innebära en hjälp både genom att stödja 

individernas egen hantering och förståelse, men också ge möjlighet till stöd i skola, arbete och 

rätt sjukvård.  Medicinering för ADHD men även KBT eller mindfulnessövningar har gett 

goda resultat. I arbetssammanhang är det lönsamt att ha en god organisering av arbetet med få 

distraktioner. Uppgifter, deadlines med mera ska vara skriftligt för att öka tydligheten och det 

är viktigt att personer med ADHD får varierade arbetsuppgifter och undvika stillasittande 

arbete för att behålla motivation och kreativitet. Flickors position i samband med diagnosen 

har länge varit problematisk. Detta börjar dock förändras då allt fler flickor får diagnosen och 

därmed det stöd som diagnosen kan ge. Kvinnans identitet med ADHD är just en sådan 

riskfaktor då det går emot den normativa bilden av vad som är feminint och visas kunna leda 

till ett dåligt psykiskt mående hos kvinnor. En annan faktor att ta hänsyn till är potentiell 

upplevd stigmatisering kopplad till diagnosen. Trots att det kan ses som positivt med det extra 

stöd som kan fås vid en diagnos kan ADHD innebära en upplevd stämpel. Denna stämpel 
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skulle kunna vara kopplat till fördomar från omgivningen och begränsningar av livschanser 

kopplade till egna och andras tolkning av diagnosen, vilket kan upplevas som diskriminering.  

   4. METOD  

4.1 Kvalitativ undersökning 

Vi har i denna undersökning valt att använda oss av en kvalitativ undersökning, vilket 

kommer att bygga på intervjuer med fyra personer som alla är över 30 år. Metoden passar 

undersökningens syfte på grund av vårt intresse av de upplevda situationerna hos individer 

med en sen diagnostisering av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Vi använde en 

semistrukturerad intervjuguide som gav utrymme till följdfrågor och ett mer avslappnat 

samtal. De olika teman vi valt att fokusera våra interjuver kring är diagnos, medicinering, 

skola, arbete, droger, kriminalitet och välmående (Bryman, 2011). Se hela intervjuguiden i 

bilaga. 

 

4.2 Datasökning  

Vid insamling av tidigare forskning använde vi oss av Umeå universitets databaser: soc index, 

swepub, google och google scholar med sökord ADHD som gav många träffar men då 

specificerades sökningarna genom peer-review sortering med ytterligare sökord som adult, 

work, crime, prison, neuropsykiatrisk diagnos, ADD, bipolär, highsensitive person med fler, 

som resulterade i mer relevant litteratur. Vi sorterade informationen utifrån relevans och 

tillgänglighet. Det söktes även litteratur i form av böcker och avhandlingar vid Umeå 

universitets bibliotek, för att finna ytterligare fakta om bland annat stigmatisering och ADHD 

som diagnos för att bekräfta det som funnits i de vetenskapliga artiklarna. Då fokus för 

sökningarna låg på diagnosen ADHD för vår kunskapsöversikt så fann vi att majoriteten 

handlade om barn med diagnosen, kunskapsglappet gällande vuxna med diagnosen blev då 

allt mer intressant.   

 

4.3 Urval 

Då vi sökte personer över 18 år som fått diagnosen ADHD vände vi oss först till 

vuxenpsykiatrin i hopp om att information kunde delas ut vid passande utredningar. Detta 

blev vi nekad till av etiska skäl men vi hade desto mer tur i sociala medier. Vi kontaktade 

olika administratörer i grupper för personer med ADHD och blev där bemötta med stor 

entusiasm, då de delade informationen i gruppen. Det tog inte lång tid att få ihop tillräckligt 

med intervjupersoner. Ett kort informationsblad som beskrev syftet för undersökningen 

skickades ut, där intervjuerna fick information hur intervjuerna skulle genomföras och att 

undersökningen var anonym (se bilaga 2). Det vi fick ställa oss till var att många respondenter 

inte fanns i Umeåtrakten. Samtalen organiserade då via telefon eller skype. Att genomföra en 

intervju via telefon kan vara passande vid vissa tillfällen då det kan göra det lättare att ställa 

vissa svåra frågor. Det kan även vara problematiskt vid långa intervjuer då intervjupersonen 

lättare kan avsluta samtalet när den vill, svårigheter kan även finnas i att läsa av kroppsspråk 

(Bryman 2011). Omständigheterna krävde vissa intervjuer via telefon men vi fick även 

tillfälle att föra intervju öga mot öga. Vi hade en person som kontaktades genom bekanta som 
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vi fick tillfälle att intervjua. Båda dessa urval kallas snöbollsurval och är ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär en inledande kontakt med någon som sedan sprider vidare 

informationen på ett sätt som passar undersökningens syfte (Bryman 2011). Vi fick även 

ställa oss till att en av intervjupersonerna visade sig vara under utredning för ADHD, men att 

denne vid en förundersökning vid en hälsocentral hade visat tydliga tecken på att ha ADHD. 

Under intervjuns gång uppfattades inte någon skillnad i upplevelser vid uppväxten mellan de 

intervjupersoner som fått diagnosen ADHD i jämförelse med personen som var under 

utredning, vilket resulterade i att vi valde att använda oss av intervjun i vår studie.  

 

4.4 Genomförande och hantering av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes med tre personer som fått sin ADHD-diagnos och en person som 

var under utredning. Tre av intervjuerna skedde via telefon och den fjärde i ett grupprum på 

Umeå Universitet. Anledningen till att tre av intervjuerna skedde via telefon var på grund av 

den geografiska spridningen av intervjupersonerna och att endast en av de fyra personerna 

kunde närvara vid universitetet. Intervjuerna började med att den som höll i intervjun 

informerade intervjupersonerna om att denne var anonym, att intervjun skulle spelas in och 

därefter transkriberas av den som genomförde intervjun. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 

minuter och spelades in på intervjuarens telefon. Alla intervjupersoner hade fått 

intervjuguiden skickad till sig före intervjun varav två av dem läste intervjuguiden under tiden 

som intervjun pågick. Anledningen till detta var att individerna gavs tillfälle att få en djupare 

förståelse för undersökningen och dess struktur, en bieffekt var att det gav större flyt i 

samtalet. Intervjupersonerna fick under intervjun ta stor plats och berätta om sina upplevelser 

under uppväxten, vid skolgång, arbetsliv med mera och intervjuaren ställde följdfrågor utefter 

vad intervjupersonen sade. Det som uppmärksammades av intervjuaren var att vid 

telefonintervjuerna så var intervjupersonerna ofta var uppe och gick och höll sig i rörelse, 

detta höll dem fokuserade. Dessa intervjupersoner uppfattades som relativt lugna och 

fokuserade på intervjufrågorna och samtalet. Den fjärde intervjun som skedde i ett grupprum 

på universitetet uppfattades av intervjuaren som ganska ofokuserad och intervjupersonen blev 

väldigt påverkad av omgivningen, detta trots att intervjun skedde i ett grupprum där bara 

intervjupersonen samt intervjuaren befann sig. Grupprummet vette mot biblioteket där 

människor var i rörelse vilket uppfattades av intervjuaren som störningsmoment för 

intervjupersonen. Denne rörde sig i stolen och trummade på bordet med mera, samt reagerade 

på de förbipasserande utanför glasväggen. Detta grupprum var inte en idealisk intervjuplats 

men på grund av omständigheter för att passa situationen blev den nödvändig.  

 

4.5 Narrativ metod 

Vi valde att använda en narrativ analysmetod som grund i vårt arbete då den fokuserar på 

meningen som människor lägger i det som händer. För att få fram en livsberättelse från 

intervjuerna ställdes frågor som rörde intervjupersonernas livsspann. Den kopplade olika 

delar av deras liv så långt för att se mönster dem emellan och likheter mellan personerna. Då 

forskare med narrativ metod är ute efter berättelser går det att antingen be personen att berätta 

sin historia eller ställa frågor som ber personen att beskriva specifika tillfällen i dennes liv, 

exempelvis “Berätta för mig vad som hände? Hur såg skoltiden ut?”. Därefter ställa 
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följdfrågor för att stimulera flödet och få rikare detaljbeskrivningar. Narrativ metod handlar 

även om att få personen själv att se kopplingar mellan de olika skeenden som personen delar 

med sig av. Att vara fullständigt objektiv i en undersökningsprocess är omöjligt men genom 

att ställa öppna frågor så får vi en egen beskrivning av personernas upplevda episoder. 

Narrativ analys användes sedan för att analysera de olika transkriberade intervjuerna. Teman 

togs ut som var upprepande mönster i transkriberingarna för att kopplas ihop med syftet och 

se om våra frågeställningar blev uppfyllda. Det genomfördes som en tematisk analys vilket 

innebär en fokus på vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman, 2011).  

 

4.6 Validitet 

Då validitet innebär att observera, mäta och identifiera det en säger sig ska göra, valde vi för 

att stärka vår validitet i arbetet att initialt analysera och koda alla transkriberingarna separat av 

båda författarna på olika håll. Detta för att se om vi hittade samma teman och på det sättet se 

om vi använt en liknande teknik och metod, men även för att se om våra koder uppfyllde vårt 

syfte med undersökningen. Att analysera på var sina håll ger en starkare validitet genom att 

det genomförts två gånger av olika personer men med samma grundmetod på samma material. 

Vilket även visades i resultatet av vår delade analysering, då gemensamma koder fanns 

exempelvis depression, söm, skolk, strategier osv vilka var kopplade till samma citat. Intern 

validitet innebär att vi ser ett samband mellan de teman/ observationer vi tog ut och de 

teoretiska idéer vi sedan framställer. Vi hoppas på att kunna säkerställa en hög nivå av 

överensstämmelse mellan våra observationer och de begrepp vi funnit, för att få så giltigt 

resultat som möjligt. Då de insamlade observationerna från denna undersökning täcker många 

episoder från individernas liv och att det finns likheter att finna mellan dem anser vi att det 

finns en extern validitet i underökningen (Bryman, 2011).   

 

4.7 Kriterier för bedömning av kvalitativ forskning – Tillförlitlighet 

Trovärdigheten i undersökningen förstärkas utifrån intervjupersonernas tillgång till 

transkriberade intervjuer, så det blir bekräftat att inget har feltolkats. Överförbarheten i vår 

forskning stärks av intervjuguiden då den bör bidra till breda beskrivningar av de områden 

som vi är intresserade av och därmed kunna relateras till en annan miljö, där personer med 

samma problematik kan stötas på. Att skapa en pålitlighet i undersökningen ser vi som högst 

angeläget då detta är för oss en lärande situation som vi vill få ut så mycket som möjligt av. 

Vi har därför under studiens gång fört dagboksanteckningar över var dags arbete med 

uppsatsen och de olika områden som vi stött på som problematiska samt våra beslut gällande 

det fortsatta arbetet. För att vi ska kunna styrka och konfirmera vår undersökning har vi 

behövt hålla oss så objektiva som möjligt under processen. I forskningssammanhang finns 

svårigheter i att vara helt objektiv (Bryman 2011) därför har vi inledningsvis diskuterat de 

olika åsikterna vi hade kring ämnet för att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna identifiera 

situationer där vi bör tänka extra på vår objektivitet. Det ämne som vi valt att forska om är 

något som vi sedan tidigare stött på i vår roll som socionomstudenter och då vi hade samlat på 

oss en förförståelse kring området så fanns även chansen att vi fått en skev bild kring ämnet. 

Detta var något som ständigt var i beaktande av oss båda. 
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Den externa reliabiliteten förstärks med den transparens som finns med de olika beskrivna 

delarna av vår undersökning då det kan replikeras. Däremot är det svårt att uppfylla detta i en 

kvalitativ forskning då ingen social miljö är densamma över tid och därmed kommer påverka 

metoderna. Den interna reliabiliteten anser vi även förstärks av vår delade analysering av 

transkriberingarna då det bekräftar att vi tolkat det vi sett och hört på liknande viss (Bryman, 

2011). Då denna studie är genomförd på enbart fyra intervjupersoner finns det svårigheter att 

generalisera för alla personer med ADHD. Att generalisera för en population utifrån ett urval 

är alltid problematiskt, då det inte finns några garantier att det blir representativt för den 

utvalda målgruppen. För att öka generaliserbarheten, alltså den externa validiteten, skulle fler 

intervjuer kunna genomföras vilket vi i efterhand kan som en brist. Valet av urval kan även ha 

påverkat generaliserbarheten (Bryman, 2011), då intervjupersonerna själva kontaktade 

författarna för att visa intresse och deltagande i studien, dock ser vi som författarna detta som 

ytterst viktigt då de stärker samtyckeskravet 

4.8 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet riktlinjer för forskning följer denna studie de fyra allmänna 

huvudkraven för att skydda den enskilda individen. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet uppfylldes genom det informationsbrev som skickades i en grupp på 

sociala medier för personer med ADHD. Målgruppen hittades via socialmedier då dessa 

personer var medlemmar på en sida på för anhöriga eller personer med ADHD. 

Informationsbrevet innefattade studiens syfte, vilken målgrupp undersökningen innefattade, 

hur informationen skulle användas samt hur de kunde nå oss. De fick även informationen om 

att det var en anonym undersökning. Personerna som deltog i undersökningen fick inför 

intervjun möjlighet att se intervjuguiden och därmed de olika moment som skulle tas upp i 

samtalet, vilket även detta stärker informationskravet. Vi märkte här vikten av att höra av oss 

i god tid då vissa av våra intervjupersoner kände stor nervositet inför samtalen och ville 

förbereda sig. Samtyckeskravet anser vi är uppfyllt då information gavs ut gällande deras 

valbara deltagande och möjlighet till att hoppa av när de ville. Personerna informerades även 

om att de har möjlighet att avstå från att svara frågor som de inte ville besvara. 

Informationsbrevet gav möjlighet till samtycke för att medverka i studien genom att de själva 

skulle kontakta oss för medverkan i undersökningen. Då personerna kontaktade oss för att 

visa sitt intresse bokades en träff in för att genomföra intervjun. Träffen skedde antingen via 

telefon eller vid ett möte i ett bokat rum på Umeå universitet. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifter anonymiseras och behandlas med största möjliga sekretess. Intervjuerna 

transkriberades och avanonymiserades samt hölls otillgängliga för utomstående. Efter 

transkribering och anonymisering raderades den inspelade intervjun. Nyttjandekravet står för 

att uppgifter endast skall användas åt forskningsändamål vilket vi bekräftade i 

informationsbrevet och även sade muntligt till intervjupersonerna inför intervjuerna (Bryman, 

2011). Intervjupersonen fick erbjudande om att läsa transkriberingen innan användandet av 

informationen vilket en ville, de erbjöds även få ta del av det färdigställda arbetet vilket 

samtliga accepterade.  
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   5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Intervjupersoner 

Intervjuerna innefattade människor i olika åldrar och från olika regioner men likheter fanns att 

finna i deras bakgrund. Intervjupersonerna till denna studie är två män och två kvinnor i 

åldrarna 30 till 56. De medverkande har alla barn. Intervjupersonerna har alla olika dagliga 

sysselsättningar. En av dem arbetar som undersköterska, en arbetar med rekrytering, en annan 

är projektansvarig och en av dem var nyexaminerad sjuksköterska som sökte jobb i väntan på 

nästa barn. Av de fyra intervjupersonerna så har två av dem i tidigare relationer skilt sig och 

tre av intervjupersonerna lever vid intervjutillfället i en fast relation. Två av 

intervjupersonerna har fler diagnoser och självutnämnda attribut utöver sin ADHD-diagnos, i 

dessa fall bipolär och high sensitive person.  Intervjupersonen med diagnosen bipolär 

upplever sig inte känna av sin ADHD lika mycket som den bipolära sjukdomen, i yngre ålder 

kände denne av sin ADHD desto mer. Som tidigare nämnt i kunskapsöversikten kan det 

förekomma flera diagnoser hos personer med ADHD utöver deras ADHD-diagnos. Det 

förekom även i flera av intervjuerna en misstanke om att de hade en ADD-diagnos istället för 

ADHD, vilket dock inte var bekräftat av läkare. Orsaker till att misstänka ADD istället för 

ADHD kan bero på att ADHD och ADD är två relativt liknande diagnoser, åtskilda gällande 

hyperaktivitet och impulsivitet (Duvner, 1998;Kadesjö, 2014). Då det under intervjuns gång 

samtalades kring ungdomen fann vi tydliga inslag av impulsivitet, vilket är starkt kopplat till 

en ADHD-diagnos och det mer ADD-liknande beteendet är något som kommit med åldern. 

 

Återkommande hos de flesta av intervjupersonerna var svårigheter med matematik. I 

kunskapsöversikten kan det läsas om dyskalkyli, som innefattar matematiksvårigheter. Det 

kan leda till svårigheter i koncentration, dock var inte dyskalkyli bekräftat av läkare. 

En av intervjupersonerna benämnde sig som tidigare nämnt vara en high sensitive person. Vår 

uppfattning är att high sensitive person och ADHD har många likheter, såsom svårigheter att 

hantera stress och förmåga att koncentrera sig vid stökiga situationer. Att vara lättdistraherad 

är ytterligare en likhet mellan ADHD och high sensitive person. Med dessa orsaker kan det 

förstås att många med ADHD känner igen sig i high sensitive person.  

Intervjupersonerna beskriver sig ha olika intressen såsom att skriva, pyssla, träna och bowla 

med mera. De beskriver sig själva som kreativa, nytänkande och tycker om att ha saker att 

sysselsätta sig med. Intervjupersonerna upplever sig ha en stark kämparglöd, vara roliga och 

sociala samt vara goda människokännare. Personerna i undersökningen visade på en 

gemensam stolthet över sig själva och sin diagnos. 

 

5.2 Vägen till diagnos 

Intervjupersonerna var alla i vuxen ålder då de fick sin diagnos och orsaken till att påbörja en 

utredning har varit varierad. Det var tydligt en viktig del av intervjupersonernas liv och blev 

därmed en frågeställning. Att de har varit annorlunda och speciella i sin uppväxt har de fått 

höra av sin omgivning och anhöriga, vilket är något som de själv också har känt av. Då 

diagnosen ADHD inte var känd under den tid som intervjupersonerna var unga var det inte på 
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tal om att starta en utredning i yngre ålder. Vägen mot diagnos var för intervjupersonerna 

inget planerat utan var mer grundad i ett beteende som de ville finna orsaker till, vilket även 

Lassinatti (2014) såg i sin undersökning. Många av våra intervjupersoner berättar om svåra 

perioder då allt från tankar om demens till depression senare lett till deras ADHD-diagnos. 

 

”Så jag blev utbränd och då trodde jag att jag blev dement, är det högersida man kör på när 

man kör bil och såhär och därför ville jag göra en utredning för jag trodde att jag var 

dement” 

 

I två av fallen var det påtryckningar från omgivningen som ledde till att en utredning 

påbörjades, i de övriga två skedde utredningen på eget initiativ även om en utredning inte var 

den ursprungliga tanken när en av dem sökte hjälp. Då diagnosen blev konstaterad för de tre 

med en fastställd diagnos upplevdes en känsla av bekräftelse över att tankarna kring sitt 

annorlunda beteende stämde. Även personen under utredning kände igen sig i diagnosens 

kriterier. Intervjupersonerna uttryckte en tacksamhet över att de inte fått en diagnos i 

skolåldern då detta kunnat leda till att de blivit utpekande, dock hade en diagnos gjort deras 

svårigheter mer tydliga och de hade kunnat få en större förståelse för sig själv (Hellberg & 

Kjellberg, 2012). Trots detta fanns hos vissa en oro under utredningen, och efter, att ADHD 

inte var rätt diagnos och att orsaken till vad som var “fel” med dem inte skulle gå att förklara. 

Intresset av att lära sig mer om diagnosen och genom detta få större förståelse av sitt eget 

beteende var stor. Tankar kring vad diagnosen hade kunnat göra för dem som barn ifall att 

vetskapen hade funnits var dock övervägande, vilket beskrivs såhär av en respondent. 

 

”Jag tyckte nog att det var både bra och dåligt. Tyckte det var jätteroligt att gå hem och läsa 

på om det tycket det var jätteintressant att läsa på och känna igen sig men samtidigt tyckte 

jag synd om den lilla flickan som inte fick hjälp på vägen ” 

 

Att omgivningen var en så stor del av vissa personers resa mot utredning ser vi som ett bevis 

på ett mer upplyst samhälle och vi anser att fler inser vikten av att få en tidig diagnos.  

 

5.3 Skolgång 

 

”jag har ju bara haft en jävla tur som klarat skolan” 

 

Skolgången har för många varit en tuff tid. Vetskapen om att en tidigare diagnos hade kunnat 

underlätta tiden i skolan fanns hos intervjupersonerna, då det skulle kunna leda till underlättad 

inläsning och högre betyg, vilket i sin tur skulle underlätta vidare studier. Alla 

intervjupersoner har betyg från gymnasiet, tre av dem har studerat vidare, dock har 

grundskolan kantats av skolk. Det kunskapsglapp som tillkommit på grund av frånvaron och 

den svåra skolgången var enligt intervjupersonen svår att ta igen. Att studera ikapp det som 

var missat under grundskoletiden innebär en längre studietid på exempelvis Komvux, för att 

därefter få möjligheten att studera vidare på Universitet och Högskola. 
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Intervjupersonerna uppger sig vara glada att ha undkommit det utanförskap som de nämnda 

“stökiga pojkarna” fick i den utpekade “OBS klassen”. Männen i undersökningen bekräftar 

att de snarare sågs som problembarn i skolan och uppfattades som stökiga och korkade, vilket 

resulterade i att de inte alltid fick tillbringa tid i lektionssalen. I en av intervjuerna beskrivs 

situationer då de fick andra uppgifter än de som tilldelades resten av klassen, så som att 

handla istället för att gå på hemkunskapen, och ändå gått klart med godkända betyg i ämnet. 

Det som haft betydelse och beskrivs som positivt av intervjupersonerna är att de inte har 

särbehandlats av andra elever under skolåren som de möjligtvis kunde ha blivit med en 

offentlig diagnos som beskrivs i citatet, ”men samtidigt fick jag trösta mig själv med att jag 

inte haft den stämpeln när jag växt upp”. Svårigheter med att hålla sig fokuserad i ämnen som 

inte intresserar dem har varit övervägande hos alla intervjupersoner. Nu i vuxen ålder har 

intervjupersonerna lärt sig vända sina svagheter till styrkor, som exempelvis vid användande 

av arbetskollegor i sammanhang där intervjupersonerna inte har koncentrationsförmågan eller 

matematikkunskapen som krävs. Vilket är enligt oss stora styrkor hos våra intervjupersoner 

då de har lärt sig verktyg för att hantera svåra situationer. Under gymnasietiden framgår ett 

mönster av mer aktiva linjer från intervjupersonerna, däribland skidgymnasium med mer 

träinriktning eller kombinationen skolgång och praktik. Detta har intervjupersonerna beskrivit 

som väldigt uppskattat, då det kändes som en “befrielse” att komma ifrån skolan.  

 

En problematisk skolgång är konstaterad från både tidigare forskning och intervjuer, men det 

som främst kan ses lidande hos intervjupersonerna är betygen under grundskolan. Det 

utanförskap vi kunde läsa om i Skolinspektionen (2014) angående människor som inte 

färdiggjort sin utbildning kan uppleva i vuxet liv var ej något som gällde våra fyra 

intervjupersoner, då alla hade grundskolebetyg och tre även vidareutbildning. Däremot så går 

det att reflektera om de olika förutsättningar som den äldre generationen hade jämfört med 

den yngre. I flera intervjuer talades det om hög frånvaro och viss konflikter med lärarna som 

tog majoriteten av deras tid under grundskoleåren. Detta kan vi se som en riskfaktor då det 

visar sig i tidigare forskning och av intervjupersonerna att den kunskap från skolan som de 

kan gå miste om kan resultera i problematiska situationer senare i livet. Den generation som 

idag sitter vid skolbänken har ett större krav att organisera sitt eget arbete och genomföra det 

enligt studieplaner för att uppnå kursmålen. Att det även finns skillnader i skolans förhållande 

till skollagen kan vi anta då det idag ställs höga krav på kartläggning kring varje elev för att se 

hur de ligger till betygsmässigt (Skolinspektionen, 2014) men även andra styrkor och 

svagheter.  

 

5.4 Styrkor och svagheter i skolan 

När skolan kretsade kring ämnen som intervjupersonerna var intresserade av har skolan gått 

bra. Detta har varit ämnen såsom bild, religion eller specialiserade utbildningar som då ibland 

innefattade mycket idrott. Som vi tidigare nämnt var en lyckad gymnasieutbildning för en 

intervjuperson kombinationen av skola och med praktik. ”Då fick jag komma undan liksom, 

skolan. Skolan är ju ingen positiv upplevelse för mig. Minsta möjlighet att komma därifrån 

var ju himmelriket. Så de var e bra linje för mig. ”Än en gång uttrycker intervjupersonerna att 

det praktiska och kreativa var underlättande och det kan enligt oss relateras mycket till 
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egenlärda skyddsfaktorer. Att individerna i vår undersökning lärt sig att hantera sin diagnos 

utan vetskap om den visar enligt oss på vikten av en egen vilja att förändra. Det kan ses som 

att individerna har ett aktörsperspektiv och kan påverka normer samt strukturer, och anpassa 

verkligheten efter egna styrkor. Att de lärt sig fokusera lättare och utvecklas genom aktivering 

är enligt oss en skyddsfaktor som skolor borde lära sig av och applicera för barn i yngre ålder.  

 

Koncentrationssvårigheter är återkommande i alla berättelser. Upplevelser av att ha läst en 

text flera gånger men att informationen ändå inte ville fastna och att lärarna fick upprepa 

informationen flera gånger men att det ändå inte vill sätta sig. I en intervju beskrevs förmågan 

att kunna ta en minnesbild av det som stod på tavlan, men att det kunde finnas svårigheter att 

memorera långa textflöden. Flera av intervjupersonerna uttryckte att det var lättare att lära sig 

den informationen som gavs ut ifall att detta skedde muntligt och exempelvis med 

användande av kartor, i jämförelse med att lära sig något genom att läsa en text. Ämnen som 

kräver mycket koncentration såsom matte, kemi och fysik är återkommande ämnen som har 

varit svåra för intervjupersonerna att engagera sig i. Här anser vi att den brist i kompetens hos 

lärare som Skolinspektionen (2014) tog upp vara nyckeln till att få elever med problematik 

mer intresserade av ämnena. ”Var jag inte intresserad så var det svårt att få in 

informationen”. Detta var även något som Duvner (1998) nämnde när han diskuterade det 

dolda handikappet, att det finns en stor skillnad gällande prestation för personer med ADHD 

beroende på intresse för ämnet, det kan därmed kopplas till senare val av gymnasium. Då det 

mer aktiva arbetet krävde mindre koncentration och gav mer utrymme till egna intressen. 

Något vi märkt under intervjuerna var de brinnande intressena som personerna har haft, som 

att pyssla eller idrotta med mera. Här visar personerna på en mycket starkare 

koncentrationsförmåga som driver dem till att sitta stilla och arbeta eller sträva efter högre 

resultat. Klasskamrater har i tre av fallen inte heller varit något problem, då de uppgett sig 

vara väldigt sociala i olika sammanhang. Gällande idrottsaktiviteter beskrivs en frihet i 

rörelser som var hjälpande, där var det även lättare att koncentrera sig och utvecklas till bättre 

resultat.  

 

5.5 Stöd från skolan 

Intervjupersonerna har olika upplevelser gällande stöd från skolan. Många av 

intervjupersonerna talar om skillnader i olika tider, då diagnosen ADHD under deltagarnas 

skolgång på 70-talet inte var en känd diagnos. Det fanns då ingen förklaring på ett rastlöst 

beteende utan eleverna beskylldes vara allmänt stökiga. I en beskrivning talas det om en viss 

situation då skolans psykolog vänder sig till eleven/intervjupersonen för att diskutera dennes 

mående, men detta kan då ha grundat sig i personens skolkning och inte i personens 

svårigheter med inlärning.  Annat stöd har dock inte kommit specifikt till den enskilde 

individen utan det kan handla om extra mattetimmar som gällde alla elever i klassen, vilket 

beskrevs som något positivt då ingen blev utpekad som någon i behov av extra hjälp. Vissa 

har upplevt att de mest fick skäll i skolan och blev utslängda från lektioner då de hade 

svårigheter med att sitta still och hålla koncentrationen. Det beskrivs som ett senare inlärt 

beteende, att de visste vad som ledde till att de “slapp” sitta i klassrummet. Att sitta stilla var 

för många av intervjupersonerna svårt då rastlösheten snabbt slog in då de inte fann något 
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intresse för ämnet. Inget stöd visades här av lärare eller annan skolpersonal för att lindra 

rastlösheten. ”nä de var så att mina föräldrar tyckte att jag inte lärde mig riktigt som andra 

barn och då tyckte de kanske att de var lärarna som inte riktigt… så då bytte jag skola”. 

Även om det idag finns brister i arbetet med kartläggning i skolan (Skolinspektionen 2014) så 

var det något som intervjupersonerna vi undersökte saknat helt. Ingen kände som tidigare 

nämnt att de fick speciella insatser för att höja sina betyg eller ett stöd för att öka sin trivsel i 

skolan. Att personal på skolor har ett påfrestande arbete görs klart i de flesta medier, även i 

kvalitetsundersökningen av Skolinspektionen (2014) då mer kompetens behövs på skolorna 

för att möta de brister som finns gällande elevernas skolgång och då speciellt de med extra 

behov av stöd. Att denna glipa mellan kompetens och stöd har blivit tydligare ser vi som 

ytterst positivt eftersom ett synligt problem gör det enklare att lösa. Intervjupersonerna i vår 

undersökning saknade detta erkännande av sin problematik och med det även stödet, det 

exemplifieras i citat nedan.  

 

”Min reflektion är väl att om ADHD hade varit ett begrepp då jag var barn och om någon 

hade haft kompetens att se de så hade mitt liv varit väldigt annorlunda. Jag tror att de första 

5-6 åren i skolan är helt avgörande för hur det går. Och de åren är ju körda. Så då går de ju 

lite som de gör sen. Nu har det gått bra för mig förhållandevis men för många andra som jag 

känner har det inte gått riktigt lika lysande för. Så det är farligt att inte upptäcka det tidigt.”  

 

5.6 Studier som vuxen 

Något som tre av våra intervjupersoner är mycket stolta över är deras genomförda studier som 

vuxna. Trots hetsiga vardagsliv lyckades de studera till undersköterska, sjuksköterska och 

socionom. Det beskrevs även som en prövande tid då studierna fick balanseras med 

familjelivet, då de alla hade små barn att ta hand om och relationer att upprätthålla. Det 

beskrevs som prövande att skriva tentor under denna tid då det var påfrestande för deras 

koncentrationsförmåga och att skriva långa texter var svårt. Något återkommande i 

intervjuerna var att det fanns svårigheter i att planera inför inlämningar av arbeten, då de 

oftast färdigställdes i sista minut. Detta kan återkopplas till andra svårigheter som 

intervjupersonerna beskrevs sig ha gällande planering som bland annat Duvner (1998) 

diskuterar och igen de svårigheter som kan upplevas med att bli nekad. Att vilja prestera är 

något som samtliga intervjupersoner sa sig känna i vuxen ålder även om ansvaret ibland kan 

göra vissa oroliga att misslyckas och vi kan även här som tidigare återkoppla till den bristande 

självkänslan som primärt kvinnorna delade med sig av (Duvner, 1998).   

5.7 Arbetsliv 

Vägen från skola till arbetsliv har för vissa av intervjupersonerna setts som en befrielse, då 

skolan upplevdes vara en negativ del av livet. Trots att det funnits svårigheter i skolan 

upplevdes inte vägen in till arbetslivet särskilt svår, även fast att intervjupersonerna i vissa fall 

haft svårigheter att få fullständiga betyg. Vikten av att fullständiga betyg för att underlätta 

möjligheten att komma in i arbetslivet betonas av Hellberg och Kjellberg (2012). Det som vi 

anser är värt att reflektera över är de olika epokerna då intervjupersonerna kom ut i arbetslivet 

i jämförelse med Hellberg och Kjellbergs studie. Vår uppfattning är att det idag är svårare att 

få jobb i jämförelse med tiden då de flesta av våra intervjupersoner kom ut i arbetslivet, detta 
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grundar vi för att det idag är en stor arbetsbrist och på många ställen krav på vidareutbildning. 

Idag ligger arbetslösheten på 8,4 %, i jämförelse med 1970 och 80-talet då arbetslösheten låg 

på 1,9% (http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/ ), 

vilket var den tid då tre av våra intervjupersoner kom ut i arbetslivet. I både jobb- och i 

skolmiljö var det praktiska eftertraktat hos intervjupersonerna, däremot ledde pappersarbeten 

och monotona arbeten till koncentrationssvårigheter. Vikten av variation i arbetsuppgifter har 

intervjupersonerna uttryckt varit uppskattat på grund av att vissa ville få spänning och 

möjligheten att prova nya saker. Att det praktiska arbetet med variation ökar 

koncentrationsmöjligheterna och minskar rastlösheten framkommer av både intervjuer och 

tidigare forskning (Painter et al. 2008; Wänerstam 2012). Vår tanke kring detta är att genom 

att aktivt aktivera kroppen och hjärnan inför nya uppgifter hinner inte den arbetande reflektera 

lika mycket över arbetsuppgifterna. Därmed minskar risken att bli uttråkad och tappa 

koncentrationen. Dessa svårigheter vet vi kan kännas igen hos många, men att detta var ett 

gemensamt tema hos våra intervjupersoner, som i citatet nedan: 

 

”För det blir alldeles för monotont. Jag jobbade på ett kontor en sommar och så skulle jag 

kopiera. Alltså tillslut så visste jag inte var jag hade gjort liksom jag stod där vid kopiatorn 

och visste inte hur många papper jag hade gjort och jag fick stå och räkna.” 

 

Intervjupersonernas CV:n har i många fall fyllts av olika typer av arbeten. De flesta arbeten 

har varit yrken som är kopplade till kontakt med andra människor och detta är också något 

som intervjupersonerna har uttryckt varit det roligaste. Arbeten som intervjupersonerna har 

haft är exempelvis hemtjänstjobb, fabriksjobb, barnflicka, butiksarbete, kamratstödjare i 

skolan, fritidsledare, olika roller inom IT-branschen, chefspositioner, undersköterska, 

kuratorstjänst, skogsarbete, landstingsjobb, hälsocoach med mera. Trots att vägen in till 

arbetslivet i vissa fall för intervjupersonerna har varit enkel, är det tydligt att variationen av 

arbeten har varit hög. Vilket eventuellt kan besvaras genom att personer med ADHD kan ha 

svårt att finna en plats i arbetslivet. Variationen av arbeten kan också tyda på de engagerade 

och viljestarka egenskaper som personer med ADHD ofta innehar, kan driva dem till att söka 

nya jobb och den sociala egenskapen ge möjlighet till flera nya anställningar (Wänerstam, 

2012), vilket var styrkor vi fann i våra intervjupersoner. Alla intervjupersoner har trivts i 

arbeten som har varit sociala, vilket även bekräftas vara det typ av arbete som passar personer 

med ADHD bra (Painter et al. 2008). Det framkom ingen skillnad gällande frekvensen av att 

byta jobb mellan könen, då tidigare studier framkommit att män har en större tendens att 

trivas mindre på sin arbetsplats (Painter et al. 2008).  

 

Variationerna av miljöombyten upplevdes som stressande för kvinnorna samt att strukturer 

uppges vara viktigt för samtliga intervjupersoner. Vikten av att personer med ADHD arbetar i 

rätt miljö är väl belagt (Painter et al. 2008;Wänerstam, 2012). Detta för att få fram 

individernas bästa egenskaper och öka möjligheten till fokusering och kreativitet. Vår tanke är 

att den trygga miljön som finns på en arbetsplats där de har arbetat under en längre tid medför 

inte samma distraktioner som en ny arbetsplats kan ge, vilket ökar möjligheten till 

koncentration. I en av intervjuerna framkom det att det hade funnits irritation och bråk på en 

av arbetsplatserna mellan intervjupersonen och övriga anställda. Studier visar att konflikter på 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/
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arbetsplatser där personer med ADHD arbetar kan förekomma (Painter et al. 2008). Orsaker 

till att dessa kan uppkomma kan handla om den viljestarka egenskapen som kan återfinnas 

hos personer med ADHD, vilket även uppges bekräftas av intervjupersonen som själv uppgav 

sig inte vilja ge sig i konflikter. Andra orsaker till att dessa konflikter uppkommer kan vara 

den impulsivitet som kan leda till att personerna inte hinner reflektera och tänka igenom 

situationen och som kan leda till förhastade beslut (Painter et al. 2008). 

 

Samtidigt som intervjupersonerna beskriver ett väldigt starkt ansvarstagande i sitt arbete trots 

att det inte alltid är något de trivs med så nämns ändå en upplevd skillnad i mognad mellan en 

av intervjupersonerna och dennes kollegor. Den upplevda känslan som beskrevs var att hon 

som person med ADHD på vissa vis stannar i en viss ålder och känner sig rent allmänt som en 

av de yngre på arbetsplatsen. När det kommer till arbetsuppgifter som personen inte är särskilt 

vana vid så leder det ofta till att personen jämför sig med de andra kollegorna. Svårigheter 

som intervjupersonerna själv kopplar till sin diagnos kan expliceras på citatet nedan: 

 

“Ibland fattar inte jag vad dom pratar om liksom. Man ska skriva in i pärmar o så och det är 

som grekiska för mig. Då känner man sig annorlunda och det är jobbigt” 

 

Det beskrivs kort av intervjupersonen att hon ibland känner sig som en ständig tonåring och 

får påminna sig själv om sin aktuella ålder. Sin beskriva humor är något som är högt 

uppskattat på sin arbetsplats av både chefer och kollegor som lätt sätter henne i fokus. Att 

uppleva sig själv som avvikande från sin omgivning är vanligt hos personer med ADHD, 

särskilt hos kvinnor (Lassinantti, 2014). Detta diskuteras vidare under självkänsla och 

självförtroende.  

 

5.8 Utanförskap i skola och arbetsliv   

Livet i skolan beskrevs av många som prövande. En av intervjupersonerna beskrev att hen 

valde att dra sig undan från kamrater i skolan då denne inte riktigt kände att den passade in. 

Hen beskriver även en känsla av missförståelse och ett lågt intresse för andra skolkamrater 

under grundskoletiden. Att upplevas som annorlunda i skolan har alla uttalat sig om, det 

beskrevs ha varit i form av skolans bråkstake eller att de inte varit på samma nivå som de 

andra eleverna i olika ämnen. Jämförelsen med klasskamrater som uppfattades ha lättare att 

lära sig det som lärdes ut i skolan gav en känsla av otillräcklighet. “Jag har väl känt mig 

annorlunda men inte annorlunda så.. Äh jag vet inte hur jag ska säga det… kanske lite 

speciell…” 

 

De flesta beskriver en viss popularitet då de ansågs roliga och lätt hamnade i centrum i olika 

sammanhang, detta var något som gällde än idag men att energin till att vistas runt människor 

beskrivs ha sinat. Intervjupersonerna har samtliga väldigt sociala arbeten och i en beskrivning 

förklaras ett visst slut på den energin som hen hade så mycket av i yngre ålder. Att komma 

hem till vardagssysslor och familj beskrevs som tillräckligt medan i andra intervjuer beskrevs 

svårigheter kring att begränsa sin aktivitet. Individer med ADHD kan uppleva problem med 

att bli nekade och de känner lätt en stor besvikelse om det inte går som planerat (Duvner, 
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1998). Detta är något som vi kan reflektera över utifrån våra intervjuer då de flesta av dem 

pratade om en dålig självkänsla. Att denna brist i självkänsla kan utgå mer än från bara ett 

känt utanförskap och andra omständigheter utan även av planer som inte gått igenom och 

drömmar som inte uppfyllts. Som Lassnitti (2014) även fann i sin undersökning så var det 

vanligt att känna sig lite annorlunda från resterande klasskamrater, även om det inte var något 

som anmärktes av deras omgivning.  Intervjupersonerna beskriver sig vara väldigt tacksamma 

för att de inte blev utpekade som “avvikande” under sin skoltid samt att sin diagnos är något 

som vissa av dem idag inte vill dela med sig av. Det som vi här kan fundera över är den 

starkare stigmatiseringen som är möjligt med en ADHD-diagnos. Då diagnosen inte var känd 

i Sverige gick det inte att bli utpekad på grund av den, utan det blev mer vanligt med de så 

kallade stökiga pojkarna som blev särbehandlade för sin problematik, vilket vi kan lära oss av 

från intervjuerna. Att få en tydlighet på en problematik som diagnosen ADHD ger inte bara 

möjlighet till ett starkare stöd utan även möjlighet till ett tydligare utanförskap. Att stämpla 

människan och kategorisera in människor i fack är en allt för vanlig tendens hos människor 

som vi ser det. Det är att väga dessa sidor mot varandra som enligt oss kan vara den största 

frågan innan en utredning påbörjas. Lassinatti (2014) talar om hur diagnosen hos de 

intervjuade ibland endast blev som ett papper på att de inte passade in, men det är inte vad vi 

har hört. De intervjupersoner som delade sina upplevelser med oss berättade istället om en 

större förståelse och en bekräftelse på de känslor som de länge känt, även om det fanns en 

glädje över att inte fått stämpeln i skolan. Viktigt att ha i åtanke är att vi under intervju fick 

beskrivit för oss en väldig öppenhet kring sin diagnos och en omgivning kring 

intervjupersonerna som såg ADHD som något så vanligt som en “trend”.  

 

5.9 Beroende och riskbeteende 

Att intervjupersonerna visar en viss dragning till beroenden är tydligt då det kan vara allt från 

mat, tobak, arbete, träning, shopping, spelande och alkohol. Gällande alkohol uppger 

intervjupersonerna i vissa fall ha svårt att känna när de har druckit tillräcklig.  Två av dem har 

lidit av ett alkoholmissbruk, flera av dem hade provat olika droger men inte upplevt att det var 

något för dem och alla har provat och vissa har använt sig regelbundet av olika 

nikotinpreparat. Personer med ADHD löper stor risk att använda sig av nikotinprodukter, 

detta på grund av deras impulsivitet (August et. al 2015;Beekman et al. 2013). Orsaker till att 

använda sig av nikotinprodukter kan vara ryktet om nikotinets effekter, som att finna ett större 

lugn (Anastopolous et, al 2012). Anledningen till att våra intervjupersoner valde att använda 

sig av nikotin var dock inget som vi frågade om under intervjun. Att självmedicinera sin 

ADHD med hjälp av alkohol för att minska den rastlöshet och låga framtidstro kan finnas hos 

personer med ADHD (Duvner, 1998). Då ingen av våra intervjupersoner under den tid som 

dessa hade alkoholproblem fick medicinering kan det diskuteras ifall att detta 

alkoholmissbruk var en sorts självmedicinering. Att testa droger var förekommande hos våra 

intervjupersoner, dock var detta inget som intervjupersonerna använt regelbundet. 

Intervjupersonerna uppger att det kan vara svårt att hitta en balans, detta i relation till olika 

sammanhang. Frågan är då ifall att deras alkoholmissbruk var kopplat till svårigheter att finna 

en balans i bruket av alkohol eller att detta var en sorts självmedicinering, alternativt en 

kombination av dessa två. 
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Förmågan att hålla en balans till saker och ting uppger flera av intervjupersonerna handlar om 

struktur. En fann under en period religion som ett sätt att få struktur i sitt liv och hen uppger 

att detta hjälpte denne i många år. Då tron innebar strikta regler och struktur blev det enklare 

för personen att hantera saker såsom alkohol och tobak. Här kan en utifrån personens 

beskrivning se religionen som en skyddsfaktor då den gav hen starkare ramar att hantera 

exempelvis sin impulskontroll. Det beskrivs som att allting blev svart och vitt vilket därmed 

innebar en mer hanterbar vardag. Att ha tydliga scheman över vad som ska göras har också 

uttrycks i intervjuer vara ett bra sätt att strukturera upp vardagen då saker lätt skjuts upp tills 

det blir väldigt stressigt för individen att hantera. Att veta om vad som ska ske kan för vissa 

av intervjupersonerna vara lugnande, då en av intervjupersonerna hade känt en stor oro inför 

intervjun men genom att se den utskickade intervjuguiden fann tid för förberedelse och 

möjligheten att finna lugn inför intervjun. 

 

Det aktiva livet som vi i en av intervjuerna fick kunskap om och som beskrevs ha gett mycket 

avlastning gällande hens hyperaktivitet beskrevs även som ett beroende. ”Det har ju aldrig 

funnits nå gränser. Tränar man hårdast och mest då blir man ju bäst”. Vi anser att sport och 

idrott kan ses som ett skyddsbeteende då det kan utvecklas till en sorts självmedicinering för 

att kontrollera ett visst beteende av diagnosen. Kontrollen som hen får av fysiska aktiviteter 

beskrevs som ytterst viktig för personen, då den valde att använda sig av fungerande verktyg 

som gav hjälp av i vardagen, detta visar enligt oss än en gång på ett starkt aktörskap. 

 

5.10 Kriminalitet 

Att personer med ADHD umgås i kriminella kretsar och även begår brottsliga handlingar är 

väl diskuterat, mycket kopplat till deras impulsivitet och affekthandlingar (Bauer et al. 

2012;Ginsberg, 2013).  

  

”Ja tror att de hänger ihop med den här stämpeln, bäst på att vara värst. När man är det så 

blir de ju så att man hänger med andra som är bäst på att vara värst. Och då är det ju ett 

race liksom i en sån grupp vem som sträcker mest på vad man kan göra. För det blir så 

naturligt i ett sånt gäng att man ska testa saker först och gärna testa jättemycket.” 

 

Att umgås i kriminella kretsar är återkommande hos flera av våra intervjupersoner. Trots den 

kriminella umgängeskretsen har det inte inneburit att intervjupersonerna själva har begått 

några kriminella handlingar, då intervjupersonerna enbart har visat mindre tecken på 

brottslighet i yngre år som inte behöver vara förknippat med ADHD. Dessa brott har 

exempelvis varit snatteri, åkt fast för fortkörning och sprängt brevlådor. En av 

intervjupersonerna hade blivit straffad för att ha kört rattfull och utan körkort, dock innebar 

detta inget fängelsestraff trots att intervjupersonen själv ansåg att brottets grad borde ha 

inneburit det. Dessa incidenter skedde innan deras utredningar för ADHD, samt vill vi 

poängtera att ingen av intervjupersonerna uppgav sig haft tendenser till att vara fysiskt 

utåtagerande.  
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5.11 Sömn och kost 

Sömn- och kostproblematik är något som visats kopplats till personer med ADHD (Beekman 

et al. 2013;Duvner, 1998). Alla intervjupersoner uppger sig ha eller ha haft problem med 

sömnen. Det har vanligtvis handlat om att de har sovit väldigt lite, förutom i perioder då vissa 

kan ha sovit väldigt mycket. Det kan vid vissa tillfällen ta flera timmar för intervjupersonerna 

att somna på kvällarna och ibland kan de behöva kliva upp och göra något, exempelvis pyssla. 

Orsaker till att vissa har uppgett sig ha sömnsvårigheter är att det vid kvällarna dyker upp 

mycket tankar och funderingar som blir svåra att sortera. Intervjupersonerna uttrycker sig 

öppna för att använda medicin för att minska sina sömnsvårigheter. Gällande personen med 

bipolär sjukdom uttryckte sig denna ha sömnproblem, dock ansåg denne att 

sömnproblematiken var kopplat till den bipolära sjukdomen och inte ADHD. 

Sömnsvårigheter är även förekommande vid bipolär sjukdom (Backlund, 2013). 

 

Sömnsvårigheter kan som tidigare nämnt i kunskapsöversikten leda till sömnbrist, vilket i 

vissa fall kan leta till en överkonsumtion av mat för att kompensera den energiförlust som 

kommer av förlorad sömn (Beekman et al. 2013). Här ser vi ett samband till våra 

undersökningspersoner. Relationen till kost har varit problematisk för alla av våra 

intervjupersoner. De beskriver stora svårigheter med att exempelvis planera hushållssysslor 

såsom middag. Att äta varje dag är inget som de beskrev som en självklar tanke utan mer som 

ett chockbesked som sedan får tas itu med utan någon större planering. I allmänt är balansen 

till kost något återkommande hos alla individer. Det är lätt att måltider hoppas över, det dricks 

mycket kaffe eller att mycket sötsaker äts. I perioder kan intervjupersonerna äta massvis för 

att det sedan slås över och de äter nästan ingenting.  Vid stressade situationer upplever vissa 

individer att de tappar hungerkänslan. “Skulle leva på knäckebröd och chips liksom, jag vill 

gärna ha ett varmt mål om dagen men spelar ingen roll med tid /.../” 

5.12 Självkänsla och självförtroende  

Att känna en tro på sig själv uppges vara svårt i vissa skeden för intervjupersonerna. Det 

visade sig även i undersökningen av Lassinatti (2014) att de kvinnor som hon undersökte hade 

en bristande självkänsla. Den uppges starkt formas av sin omgivning men även av sin egen 

hantering gällande problematiska situationer.  

 

Det nämns att personerna ofta känner stor ångest, vilket ibland sades vara kopplat till 

kärleksrelationer. Något som tas upp av en intervjuperson är sökandet efter spänning men 

även bekräftelse som i vissa fall lett till otrohet. I kunskapsöversikten talar vi om osund 

sexuell hälsa kopplat till ADHD, där Bauer et al. (2012) talar om att hyperaktivitet och 

impulsivitet kan leda till svårigheter gällande att tänka före ens handlingar, vilket kan 

resultera till ett mer riskfyllt sexuellt beteende. Genom att se otrohetsaffären som ett riskfyllt 

sexuellt beteende drar vi paralleller mellan intervjupersonens ADHD-diagnos och otrohet, och 

kan därmed eventuellt förklara intervjupersonens agerande. Dessa tankar återfanns även hos 

intervjupersonen. Bekräftelsesökande nämndes även av andra i intervjuerna, då det varit något 

de antingen sökte mer som ung eller som de än idag behöver. Det nämns av en av männen att 

han ofta upplevde svartsjuka i sina relationer och ibland kände ett visst kontrollbehov, detta 

anser vi på många sätt kan kopplas till en låg självkänsla. Att inte känna sig tillräcklig är 

något som vi kopplar till svartsjuka och det var även något som vi kände att intervjupersonen 
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upplevde. Vid flera intervjuer har det talats om en bristande självkänsla vilket har resulterat i 

känslor av otillräcklighet, gällande både situationer i skola och i arbetsliv. De ifrågasätter ofta 

sig själva och sin kompetens vid situationer med stort ansvar då de ofta känner stor oro över 

beslutsfattanden, av en kvinnlig intervjuperson beskrevs känslan som att hon aldrig vid 

prövande situationer känner att det är rätt person på rätt plats.  

 

Samtidigt fanns beskrivningar av ett stort självförtroende något som var starkt känt då 

männen i undersökningen trivdes i chefspositioner medan kvinnorna trivdes i lägre 

arbetspositioner. Männen beskrev ingen känsla av återhållsamhet i sina yrken medan 

kvinnorna ofta ifrågasatt sig själva. Här finns det utrymme att diskutera utifrån ett 

genusperspektiv då det är mer vanligt att en kvinna ifrågasätter sig själv, möjligtvis speciellt i 

yrkessammanhang. Däremot visade männen en viss eftertänksamhet kring beslut gällande 

gamla relationer, de ifrågasatte sina handlingar och kunde idag undra över det som orsakade 

uppbrotten. En av de manliga intervjupersonerna försökte i vissa fall hantera känslan av 

otillräcklighet genom att förse individer i sin omgivning med materiell kompensation i form 

av presenter med mera, detta ofta till familjemedlemmar som hen inte känner sig kunnat 

prioritera på grund av ett krävande arbete. Vad det är som gör att det blir en stor skillnad 

mellan könen i vår undersökning kan på många sätt dras till samhällsstrukturer, då vi anser att 

vi lever i ett samhälle där mannens röst är mer accepterad och då kvinnor än idag är mindre 

representerade i chefspositioner utöver landet. Att vi ser en så direkt och tydlig skillnad 

mellan våra två män och två kvinnor är då kanske inte underligt. ADHD är en diagnos som 

endast används på stökiga pojkar tidigare (Duvner, 1998), får oss att reflektera över en större 

upplevd skam över att få en manligt betingad diagnos som kvinna. De upplevda effekterna av 

diagnosen är inte heller egenskaper som samhället först associerar till kvinnor, och med det 

menar vi aggressivitet, hyperaktivitet eller sämre koncentrationsförmåga. Som Lassinatti 

(2014) beskriver det så upplever kvinnor med ADHD att de går emot den normativa 

femininiteten då de ofta upplever svårigheter med att ta hand om hemmet eller matlagning, 

som idag fortfarande kopplas till kvinnans uppgifter. Dessa svårigheter får även vi i vår 

undersökning höra av de två kvinnliga intervjupersonerna, speciellt en av dem. Dessa 

situationer då kvinnan inte känner sig leva upp till det som förväntas av dem, möjligtvis inte 

av deras närmsta men av samhället, anser vi vara en stor del i den bristande självkänslan och 

för vissa även självförtroendet. Att känna sig avvikande är en direkt faktor som kan påverka 

ens självbild och det starka utanförskap vi antar kan upplevas vid brytande av starka normer 

är även en stor påverkan. Att kvinnorna bryter mot mer normer än vad män med diagnosen 

gör kan vi då anta leda till en sämre självbild och med det en svagare tilltro till sig själv, 

gällande arbete och annat ansvarstagande. Männen som i ung ålder fick stämpeln av att vara 

stökiga pojkar men som egentligen hade en ADHD-problematik kan enligt oss också ha 

påverkar deras självkänsla och fått dem att uppleva otillräcklighet, bland annat i relationer 

som vi kunde höra från intervjuerna. Trots ett upplevt normbrytande beteende så fick vi höra 

en stolthet kring sin diagnos trots dess svårigheter även hos kvinnorna, som i citatet nedan. 

 

”jag tycker det är jätte häftigt, fantastiskt att ha en sån en sån grej för det är ju… jag har ju 

tidigare trott att alla tänker likadant och såhär men så efter ser jag ju det som en gåva, det 
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måste jag ju säga att jag gör, förutom det där stöket runt omkring som jag aldrig får ordning 

på” 

5.13 Missförstånd och avsaknaden av filter 

Individer med ADHD kan uppleva en viss impulsivitet gällande sitt tal och i sitt beteende, 

tankar kan bildas till kommentarer utan att reflekteras över. I sociala sammanhang kan det 

ibland uppstå problem för intervjupersonerna, då missförstånd lätt uppträder vilket kan leda 

till att personerna beskriver sig få en kort stubin. När situationer uppstår då personer har olika 

uppfattningar, såsom vid olika tankesätt gällande att passa tider eller likande kan konflikter 

uppstå.  Detta kan i vissa fall leda till att intervjupersonerna blir väldigt arga och ”har kunnat 

knyta näven i fickan”. Ingen av intervjupersonerna har uppgett sig bli fysiskt våldsam då de 

har blivit arg, utom i vissa fall då de kan ha slagit hårt i väggen eller kastat saker. Det beskrivs 

som en mer materiell ilska då intervjupersonenen sa sig ta ut ilskan på materiella saker i sin 

omgivning. För oss visar detta på en viss impulskontroll då denne kunde rikta sina 

aggressioner från omgivningen till mer materiella objekt. Intervjupersonerna beskriver sig 

ibland sakna filter, vilket även detta kan leda till oplanerade situationer. Dessa kan utspela sig 

positivt men även negativt, då mycket kan tas med humor men att det vid tillfällen kan tas 

emot som hån eller kritik och då få sårande konsekvenser för de inblandade. Det är i dessa 

beskrivningar som vi antar att problematiska situationer kan uppstå i arbete och i relationer. 

Under en intervju får vi berättat för oss om en arbetsplats konflikt då en enligt övrig personal 

opassande relation uppstod mellan intervjupersonen och en kollega. Denna konflikt beskrevs 

påverka dem båda stort men då intervjupersonens partner valde att stanna hemma mycket så 

valde hen istället att ta konflikten direkt på plats. Situationen beskrevs eskalera tills det inte 

var hållbart för någon av dem. Då vi som utomstående hör denna berättelse kan vi reflektera 

över de tidigare beskrivna svårigheterna med att hålla kommentarer inne och att detta 

ytterligare kan ha försvårat en redan infekterad konflikt.     

5.14 Relationer 

Alla fyra intervjupersonerna berättar om vikten av familjerelationer men för vissa har dessa 

inte alltid varit stadiga, dock i dagsläget hade samtliga en god relation till sin familj. En 

ärftlighet syns tydligt i deras beskrivningar och som även ibland uttalas av dem, från både sin 

mors och fars sida. Även personernas barn har beskrivits ibland ha antingen en liknande 

problematik eller en annan diagnos. Att ett liknande beteende syns i personernas omgivning 

var inte förvånande för oss då ADHD är en ärftlig diagnos enligt bl.a. Duvner (1998) som 

säger att 80% av alla med diagnosen även har den i släkten. Om vi återigen ska titta tillbaka i 

tiden då diagnosen inte fanns så kan historier ändå höras om personer i individernas släktträd 

som kallas “lite annorlunda” eller “eljest”. De individer som för många decennier sedan hade 

en ADHD liknande problematik kategoriserades på ett annat vis idag. Att de vi intervjuade 

hade kunskapen om sin egen diagnos och kan se mönster i sina egna barn är för oss ett tecken 

på en större förståelse idag. Som vi tidigare nämnt kunde vi höra att många av 

intervjupersonerna hade barn med diagnos och vi fick även ta del av en förälders känsla av att 

inte bli hörd av sitt barns skolpersonal gällande misstankar om diagnos. Att en kompetensbrist 

på skolor kring barn med extra svårigheter finns gjorde även Skolinspektionens utvärdering 

(2014) klart för oss. Skolan är en viktigt delen av en persons utveckling i dagens samhälle 

enligt oss. Det märktes även i intervjuer att den största bristen på förståelse kom under 
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skolperioden och det är där vi anser att det bör sätta in fler insatser, för även om det har 

förbättras så finns det tydliga förbättringsmöjligheter.  

 

Stödet hos ens partner uppger flera av intervjupersonerna vara väldigt viktigt. Att ha en trygg 

punkt som är förstående och lyssnar på vad de har att säga. Att knyta nya kontakter och få nya 

vänner upplevs som något enkelt för flera av intervjupersonerna och detta har varit 

genomgående under livet. Individerna upplevs i gruppsammanhang som sociala och roliga 

och får lätt en central roll i umgängeskretsen. Två av intervjupersonerna beskrev att de hade 

en god förmåga att läsa av andra individer, men det finns även tecken i personernas berättelser 

som tyder på utnyttjande av andra. Detta kan ha handlat om skadegörelse, snatteri eller 

inbrott. 

5.15 Bemötanden 

Något som skilde mellan intervjupersonerna var deras öppenhet kring sin diagnos. En av 

kvinnorna i undersökningen beskrev sig vara mindre öppen till människor hon mötte än vad 

männen i undersökningen beskrev sig vara. För henne var det något som hon endast delade 

med sig av till människor hon litade på, då hon kände att hon aldrig visste hur någon skulle 

reagera angående hennes diagnos. Hon beskrevs sig blivit mycket väl bemött av sin chef då 

hon berättade om sin diagnos, chefen hade då visat stor entusiasm och intresse av att lära sig 

mer. Ändå beskrevs en oro om att folk skulle ha förutfattade meningar om hon berättade om 

sin diagnos och det var något hon ville bespara sig. Männen å andra sidan beskrev sig vara 

väldigt öppna kring sin diagnos och sa sig kunna prata om det med totala främlingar. I en 

beskrivning av en av männen säger han sig vara väldigt öppen om sin utredning för ADHD 

inför personer i sitt liv, nya som gamla. Där beskrevs även personer som tidigare varit nära 

vänner till intervjupersonen ge en väldigt positiv reaktion. Däremot tyckte många i 

omgivningen att det var synd att ingen hade anmärkt på det tidigare, då det var självklart när 

de hörde det. Intervjupersonen hade även fått höra att det var vanligt idag med ADHD då 

många av hans bekantas barn hade fått diagnosen, i intervjun benämndes det som “en trend”. 

Den andra mannen i undersökningen hade inte heller något problem med att vara öppen om 

sin diagnos, det var något som han lätt kunde diskutera med vänner och bekanta ”För mig 

finns det inte längre något laddat med mina diagnoser och saker. Jag tycker inte att det är 

något konstigt. Det är ju jag. Och jag är ju inte mina sjukdomar.”. 

 

Här såg vi igen en stor skillnad mellan könen på våra intervjupersoner och det kan återigen 

kopplas till Lassinatis (2014) då kvinnor med diagnosen mer bryter mot de normer som finns 

för kvinnor om de kommer ut med att ha en manligt stämplad diagnos. Kvinnorna känner att 

de endast vill berätta om sin diagnos för personer de litar på kan vi fundera över om det har 

att göra med det som en av kvinnorna sa att ingen ska få fel bild av dem. Då vi kan anta att 

kvinnorna vill bli sedda enligt de normer som finns i samhället så kan möjligtvis finnas en 

rädsla av att ses som avvikande från de förskrivna rollerna då de uppger sig ha en diagnos 

som kopplad till manliga attribut. Anledningen till att männen däremot är öppna med sin 

diagnos kan ses som ett mer bekvämt tankemönster kring att kopplas till de attributen som 

relateras till ADHD. Att vara impulsiv och utan filter i sitt tal som man är kanske för dem inte 

upplevt som lika normbrytande och därför inget som de upplever sig behöva ta avstånd från. 
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Som sagt beskriver männen ett mer radikalt sätt i relation till mycket kopplat till arbete och 

karriär. Att sitta och prata med de “högsta cheferna” på olika stora företag beskrevs inte som 

ett minsta problem för en av männen medan en kvinna beskrev sig som blyg och tillbaka 

dragen. Så vi anser här att trots en gemensam diagnos som ger vissa impulsiva och 

hyperaktiva effekter så kommer samhällets normer att påverka människors beteende olika. 

Genom att se bortom de förutfattade meningar som samhället har gällande kön kan vi ge ett 

mer rättvis och starkare stöd till de som är i behov av det.  

5.16 Depressioner  

Som tidigare nämnt så har det i flera av intervjupersonernas berättelser framkommit att det 

inte har svårt för dem att finna jobb, dock har alla intervjupersoner i perioder drabbats av 

depressioner som har påverkat såväl skolgång som arbetssökande och arbetsliv. Dessa 

depressioner har varierat i längd och grad. Det har påverkat självförtroendet i förhållande till 

bland annat arbetssökandet och har i vissa fall resulterat i att intervjupersoner valt att gå 

tillbaka till arbeten som de känner till och är trygga med. En intervjuperson berättar att hen 

har försökt arbeta fram strategier för att hantera de deppiga perioderna, såsom att försöka göra 

något litet kreativt varje dag för att få känna sig duktig. Genom att intervjupersonens humör 

kan svänga väldigt snabbt kan det underlätta att göra något kreativt för att kunna må bättre. 

Hen uppger att struktur är ett viktigt moment för att må bra. En annan intervjuperson 

fokuserar mycket med att tänka positivt och inte försöka fundera så mycket på ens tidigare 

ageranden, då detta kan få denne att må dåligt. 

 

Kopplingen mellan depressionerna och ADHD:n har intervjupersonerna inte reflekterat över 

fören efter sin ADHD-utredning, vissa misstänker att depressionerna är kopplade till andra 

sjukdomar. Oavsett detta har ingen av intervjupersonerna kontaktat sjukvården för hjälp under 

sina depressioner innan utredning och diagnos. En av intervjupersonerna kontaktade 

sjukvården på grund av att hen mådde dåligt under utredningen. Däremot så upplevdes 

mottagandet av sjukvården som negativt, då intervjupersonerna inte känt något intresse från 

sjukvården för den gällande situation då suicidrisken inte ansågs uppfyllas “ja alltså de 

försökte väl hjälpa mig men de kändes mest som att de försökte ta reda på hur pass deppig är 

du liksom, funderar du på att ta ditt liv”. 

 

Att personer med ADHD kan känna ångest, missnöje och förvirring i karriärssammanhang 

(Painter et al. 2008), ger oss en misstanke om att dessa känslor även kan uppkomma i andra 

sammanhang såsom skola, vilket i sin tur skulle kunna leda till de depressioner som 

individpersonerna berättar om. En låg självbild och en låg framtidstro kan också resultera i 

depressioner (Duvner, 1998). Att personer med ADHD kan lida av depressioner kan som 

tidigare nämnt ha många orsaker. Att lida av säsongsdepressioner förekommer mellan 20-

30% oftare hos personer med ADHD i jämförelse med den övriga befolkningen (Beekman et 

al. 2013). Att ha andra diagnoser, som bipolär, ökar också risken att drabbas av depression, då 

sjukdomen bipolär ofta bryter ut genom en eller flera depressioner (Backlund, 2013). 

Vetskapen om att personer med ADHD ofta kan lida av depressioner ökar möjligheten att 

upptäcka depressionerna. Men genom att gå odiagnostiserad med ADHD kan dessa 

depressioner frekvent komma utan att omgivningen är medveten om att risken för depression 
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finns. Alla av våra intervjupersoner talar om att de under sin uppväxt lidit av depressioner, 

men aldrig fått någon hjälp för det. Att ha en ökad risk för depressioner, att lida av dessa och 

inte få hjälp för dem anser vi är en stor risk med att gå odiagnostiserad med ADHD. 

 

5.17 Medicinering 

ADHD är en diagnos som reagerar bra på medicinering (Duvner 1998;Hellberg & Kjellberg, 

2012;Lassinantti, 2014). Medicinering hjälper individen att kontrollera affektutbrott och det 

kan även hjälpa individens allmäntillstånd genom öka möjligheten till bättre sömn. Medicin 

kan öka personens välmående och förmåga att fungera bättre i det dagliga livet (Hellberg & 

Kjellberg, 2012). Ingen av intervjupersonerna använde vid intervjutillfället medicin för sin 

ADHD. En av personerna i undersökningen hade provat medicin i tablettform samt 

samtalsstöd, dock uppger hen sig inte ha varit så regelbunden i sitt medicinintag, men är 

positiv till att försöka med medicinering igen. En av intervjupersonerna går på samtalsstöd 

och äter medicin för ångest och oro, men inte ADHD-medicin. Hen är mer intresserad av att 

lära sig olika verktyg för att hantera sin ADHD. Ytterligare en av intervjupersonerna har 

funderat på att ta medicin men då denne blev gravid i samma period som samtal om medicin 

kom upp ansågs inte medicinering aktuellt under graviditet och amning. Hen uppger sig dock 

vara tveksam till medicinering efter information av andra och från internet. Denne är 

intresserad av att prova samtalsstöd men har ej fått information om detta utan har tankar på att 

ta reda på mer information på egen hand. För den fjärde är det inte intressant med 

medicinering, detta i kombination med andra sjukdomar samt att hen inte upplever sig ha 

behovet av att äta medicin för ADHD. Samtliga som fick samtalsstöd ställde sig väldigt 

positivt till det och såg det som väldigt hjälpande för deras situation att få diskutera 

vardagslivet.   

 

Att majoriteten av individerna på olika sätt vill ha hjälp med att kontrollera sina impulser och 

känslouttryck är tydligt, dock är inställningen till medicin i tablettform varierad. Detta på 

grund av information gällande medicinernas effekter via kontakter och internet. Orsaker till 

att studier visar positiva resultat gällande medicinering är värt att diskutera, vad det är som 

klassas som positivt? Kan det vara på grund av reglering av känsloutbrott som kännetecknar 

en ADHD-diagnos? Hellberg och Kjellberg (2012) skriver att ADHD-medicin minskar de 

symptom som tillhör ADHD, vilket även bekräftas av Anastopolous et al. (2012). Men då till 

frågan varför individerna i vissa fall ställer sig negativa till denna typ av medicinering. Våra 

tankar kring detta är att dessa känsloutbrott representerar individen och att en för stark 

reglering av detta tar bort en del av individen själv.  Såsom Hellberg och Kjellberg (2012) 

beskriver måste individen alltid förhålla sig till sin diagnos och diagnosen påverkar då även 

bilden av individen själv. Genom att ta bort det som kännetecknar diagnosen kan det upplevas 

som att det tas bort något av individen själv.  Flera av intervjupersonerna ställde sig positiva 

till samtalsstöd samt att lära sig verktyg för att hantera sina impulser. KBT och 

mindfullnessövningar ska enligt studier vara effektiva behandlingsalternativ för personer med 

ADHD (Anastopolous et al. 2012). Anledningen till att individerna ställde sig mer positivt till 

denna typ av behandling kan vara på grund av att genom att lära sig och växa i sin diagnos 

och finna sätt att hantera detta kan bilden av individen själv växa. Att lära sig att hantera sin 
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diagnos till ett visst beteende sker enligt Lassinantti (2014) efter samhällets accepterade ideal. 

Våra tankar är att detta ideal leder till att individen skapar en identitet som är mer samhälleligt 

accepterat men samtidigt igenkännande och kontrollerande för individen själv. På grund av 

detta är intresset för samtalsstöd och lärande av verktyg större i jämförelse till inställningen 

inför medicinering. 

 
  6. EN DISKUTERANDE SAMMANFATTNING   

Inledningsvis tänkte vi göra de olika riskfaktorerna med en odiagnostiserad ADHD tydliga. I 

skolan fann vi att en dålig kommunikation mellan elev och lärare ofta ledde till skolk, 

oförståelse och dålig kartläggning, då lärare fortfarande inte hade kännedom om elevernas 

styrkor och svagheter i skolan. Att diagnosen uteblivit under intervjupersonernas yngre år 

beskrivs som negativ, då intervjupersonerna gått miste om den hjälp och stöd som de var i 

behov av. Dessa brister ledde ofta till lidande betyg och med det stora kunskapsglapp som 

begränsade möjligheter till fortsatta studier. Att studera i vuxen ålder ställde ytterligare krav 

på individerna då ingen av våra intervjupersoner hade en diagnos under tiden de studerat 

vidare, vilket innebar ytterligare krav på läsförståelse och koncentration som hade visat sig 

svårt för intervjupersonerna även i grundskolan. Att både då och i studier som vuxen inte fått 

stöd eller medicinering kan leda till stora koncentrationssvårigheter. Arbetslivet för en person 

med ADHD begränsas då det finns en kunskapsbrist bland personal och chefer. Rastlösheten 

som personer med ADHD beskrevs uppleva kan ses som en riskfaktor då det kan ha lett till 

frekvent byte av arbete. Avsaknaden av filter i sitt språk kan ses som en riskfaktor då detta 

ofta beskrevs leda till konflikter. Som kvinna upplevdes större hämningar på arbetsplatsen 

jämfört med männen och därmed en lägre självkänsla för att klättra i karriären. Vi vet inte om 

detta hade att göra med att kvinnorna inte ville anta chefspositioner i lika stor bemärkelse som 

männen eller om det har att göra med deras låga självkänsla men vi kan anta att det är en 

blandning av båda. Kvinnorna uppgav sig inte våga ta stort ansvar medan männen kände sig 

säkra i sin yrkesroll. I relationer fann vi att vissa personer beskrev risker i ett för oss osunt 

sexuellt beteende, som innefattade otrohet. Det beskrevs även i tidigare forskning att ADHD 

kopplas till sexuella risker, som en tidig sexdebut, oskyddat sex eller flera sexpartners. Andra 

riskfaktorer vid relationer var enligt oss en tydlig beroendeställning från vissa av våra 

intervjupersoner till deras partners. Avundsjuka och svartsjuka var även förekommande i 

vissa relationer. En riskfaktor som vi har sett i både tidigare forskning och intervjuerna är 

risken att utveckla missbruk, vilket kunde visa sig i alkohol, narkotika med mera. Ett 

kriminellt beteende är inget som märks av intervjuerna med undantag för fortkörning och 

rattfylla, men det tas upp av litteraturen som en risk angående impulsiviteten i en ADHD-

diagnos. Vi anser här att en odiagnotiserad ADHD utgör en större risk för kriminalitet då man 

inte kan arbeta lika förebyggande som annars. Att våra intervjupersoner kunnat förebygga sin 

impulsivitet ser vi som ännu ett tecken på ett aktivt aktörskap, personerna har lärt sig att 

vända sin rastlöshet till aktivt arbete i olika sammanhang som exempelvis idrott. Hos våra 

intervjupersoner har alla dessa riskfaktorer berörts mer före diagnos, då omständigheterna inte 

har prövats i samma grad efter diagnostisering, såsom skolgång och vägen till arbete. 

Däremot är självkänsla en riskfaktor som fortgår efter diagnostisering. Vi vill här även här 
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poängtera att ingen av våra intervjupersoner använde medicin under intervjuerna, för oss visar 

detta tydligare på att intervjupersonerna lärt sig att hantera svåra situationer och känner därför 

inget behov av medicinering.  

 

Skyddsfaktorer som går att finna innan våra intervjupersoner fått sin diagnos är den beskrivna 

känslan av att inte vara stämplad, att gå genom skola och arbete utan en stigmatisering är 

samtliga intervjupersoner glada för. De har även på grund av sin ålder haft en lättare ingång 

till arbetslivet än unga idag då arbetslösheten är större, detta ser vi som avgörande för mycket 

av den framgång som våra intervjupersoner haft. Idag ställs kraven högt på betyg medan 

intervjupersonerna enligt oss hade en skyddsfaktor i en lättare arbetsmarknad som sökte den 

handlingskraftighet som intervjupersonerna hade, jämfört med den idag mer industrialiserade 

arbetsmarknaden. De skyddsfaktorer som kan upplevas vid en sen tilldelad diagnos är 

möjligheten att använda de egenlärda verktygen för att hantera sitt beteende och göra tidigare 

sedda svagheter till styrkor vilket vi anser att samtliga av våra intervjupersoner visade 

exempel på. Alla intervjupersonerna beskrev sig själva som kreativa och aktiva, då de gjorde 

allt från att pyssla till att idrotta för att finna fokus och koncentration. Vi ser utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar att de mer aktiva områdena gav en större bekräftelse för sig 

själv att utvecklas och lyckas. De beskrev alla en kämparglöd genom att de tagit sig igenom 

stora svårigheter i skola, arbete och livet i övrigt, detta gör dem enligt oss till stolta aktörer. 

Att ta sig igenom skolan som för många utan en diagnosproblematik kan vara prövande gör 

det ännu mer imponerande för oss att intervjupersonerna aktivt hittat lösningar för att komma 

fram i både utbildning och arbete. Med sin diagnos så mötte de en större förståelse både av sig 

själva och av sin omgivning som vi hoppas ska ha gett dem en tryggare vardag. Men vi kan 

även se att detta kan ge dem en stämpel i arbetslivet och försvåra byten av jobb som tidigare 

varit enkelt enligt intervjupersonerna. Att ha en diagnosproblematik kan möjligtvis få 

arbetsmarknaden att se individen som en belastning istället för den tillgång som de egentligen 

kan vara.  

 

Anledningar till att intervjupersonerna startade utredningar för ADHD var egentligen inte 

med ADHD som syfte utan grundat i andra orsaker som åsikter från omgivningen eller 

misstankar om annan problematik. Vår uppfattning är att i många fall så är orsaker till att 

påbörja en utredning inte relaterad till diagnosens problematik utan snarare en förklaring till 

tidigare problem. I vissa fall hade effekterna av en odiagnostiserad ADHD försatt dem i en 

position som de behövde hjälp med. Detta i sig kan resultera i en större förståelse och därmed 

ge hjälp i den gällande vardagen. Vi kan här reflektera kring att kvinnorna fick en större 

förståelse kring varför de exempelvis upplevde svårigheter med hemsysslor, samtidigt som de 

fick ställa sig vid att acceptera sig ha en manligt stämplad diagnos i samhället. Medan männen 

fick en större förståelse för sin situation som ung och idag. Den ”stökiga pojken” stämpeln 

var inte längre ett problem då beteendet fick en förklaring. Situationer som beskrevs då de 

ibland ändå ifrågasatte sin diagnos var intressant för oss då det tyder på en möjligtvis 

bristande information kring skillnader i upplevelser av diagnoser mellan människor eller en 

feldiagnostisering. Att personer vid en given diagnos ska bli välinformerad om dess innebörd 

av professionella anser vi vara ytterst viktigt då dn informationen ska ge individen en 

förståelse för sig själv. Beroende på hur den informationen ges så kommer en självbild att 
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skapas. För oss är vinklingen som ligger i budskapet viktig då den väldigt lätt kan uppfattas 

som negativ eftersom det är en laddad diagnos, men samtidigt är det viktigt att leverera 

kunskap om de svårigheter som kan ha upplevts och fortsätta upplevas med diagnosen. 

 

Vi har tidigare diskuterat brister i våra interjuver och det som vi återigen vill nämna är 

skillnader mellan interjuver på telefon och de vi gjorde öga mot öga. Personer med ADHD 

uppges vara väldigt lättdistraherade vilket vi märkte i intervjun som gjordes i person, det kan 

ha stört samtalet att sitta i en omgivning med en relativt rörig omgivning. De som gjordes på 

telefon gav tillfälle till intervjupersonerna att röra sig runt eller på annat vis aktivera sig och vi 

upplevde där en större fokus på frågorna. Vi kan här känna att en intervju mellan forskare och 

intervjupersoner med en ADHD-diagnos, bör ske i samband med en aktivering så som en 

promenad. Då möjligheten att knyta personliga band och chansen att läsa kroppsspråk 

uppkommer samtidigt som personen slipper sitta stilla och koncentrera sig under en längre tid. 

Här finns goda möjligheter till vidare forskning. Ett annat forskningsområde kan vara en 

djupare undersökning om vuxna med diagnos för att öka möjligheter till att hitta denna 

målgrupp, och då kunna bistå mer på arbetsplatser som att utbilda personal och chefer.  Med 

det kan även senare generationer med diagnos få ett tryggare arbetsliv.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Tack för att du vill medverka i vår studie! Den här undersökningen kommer användas i vårat 

examenarbete. Vårt arbete handlar om vad en ADHD-diagnos i vuxen ålder har inneburit för 

individens livssituation. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och avidentifieras av 

oss för total anonymitet. Materialet kommer att förvaras där endast vi har tillkomst och 

förstöras efter färdigställt arbete. Du kan när du vill avbryta intervjun om du inte längre vill 

medverka, eller avstå från att svara på frågor som du inte vill besvara. Det färdigställda 

arbetet kommer att publiceras på Umeå Universitets databas DIVA.  

Grundläggande info 

o Berätta om dig själv  

o När fick du din diagnos/hur gammal var du när du fick din ADHD-diagnos? 

o Äter du medicin för din ADHD? 

o Hur kom det sig att du påbörjade en utredning för ADHD? 

o Vad kände du när du fick din diagnos? 

o Hur upplevde du livet innan diagnos?/ Hur upplever du att livet har blivit sen du fick 

din ADHD-diagnos? 

Skola 

o Hur var det för dig i grundskolan?  

- Inlämningar, tider, skolmiljö, skolkamrater 

o Hur var det för dig i gymnasiet?  

- Vad var dina styrkor/svagheter i skolan? 

o Har du studerat i vuxen ålder? 

o Tror du att en tidigare diagnos hade gjort någon skillnad för din skolgång? 

Arbetsliv 

o Hur har det varit för dig att komma in i arbetslivet? 

- Stöd från samhället, omgivning  

o Hur såg ditt arbetsliv ut innan du fick din diagnos? 

o Vilka typer av arbeten har du arbetat med, vilka arbeten har fungerat bättre/sämre? 

o Tror du att en tidigare diagnos hade gjort någon skillnad för dig i ditt arbetsliv? 

 

Alkohol, nikotin, narkotika 
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o Hur såg det ut kring droger i din ungdom? 

o Hur såg de ut kring droger i vuxen ålder? 

- Med droger menar vi alkohol, nikotin tobak och narkotika 

o Har du mött på någon annan typ av missbruk? 

o Om du svarar ja på att du mött på olika typer av missbruk: Ser du något samband 

mellan det och diagnosen?  

Relationer 

o Hur ser/såg dina relationer ut innan och efter din diagnos? 

- Vänskap 

- Familj 

- Relation 

Kriminalitet 

o Har du kommit i kontakt med någon form av kriminalitet innan eller efter din diagnos? 

Välmående 

o Hur har du haft det med sömn före och efter din diagnos? 

o Hur är din relation till kost, har du eller har du haft ätstörningar? 

o Hur upplever du att ditt psykiska mående är idag jämfört med före din diagnos? 

 

Finns det något mer som du tycker att vi bör veta?  

Vänliga hälsningar 

Elin Jälmevik och Erica Carlsson 

Socionomprogrammet termin 6, Umeå Universitet 
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BILAGA 2 

Vi söker intervjupersoner för en undersökning om upplevelser kring 

att få en ADHD- diagnos i vuxen ålder.  

 

Vi söker personer som efter 18 års ålder fått diagnosen ADHD, för att genomföra en 

intervjustudie gällande upplevelser kring utredning och erfarenheter angående b.la skolgång 

och arbetsliv.   

Intervjuerna kommer användas som material till vårt examensarbete i socialt arbete kring 

vad en senare diagnostisering har inneburit för personernas livssituation. Om du väljer att 

ställa upp för en intervju med oss så innebär det ca 1 timmes samtal kring dina upplevelser 

och vad din ADHD-diagnos innebär för dig idag och vad du tror den hade inneburit tidigare.  

Syftet med arbetet: Då ADHD blir en allt mer vanlig diagnos hos yngre fann vi en brist på 

kunskap gällande livssituationer hos en äldre generation som inte fått en diagnosutredning 

fören i vuxen ålder. Vi blev då nyfiken på att ta del av deras upplevelser kring svårigheter 

med skolgång, arbetsliv och sociala liv för att få en förståelse över de situationer som de 

ställs inför i samhället och privat.  

Intervjuerna kommer gå till på så sätt att du får träffa oss tillsammans eller var för sig 

beroende vad som känns bäst för dig, och berätta om dina upplevelser med hjälp utifrån 

våra frågor. Träffen kommer ta cirka en timme och förmodligen ta plats i avskilda rum på 

Umeå universitet, intervjun kan även tas via skype om omständigheter kräver detta pga. 

avstånd eller liknande. Samtalet kommer spelas in för att sedan skrivas ut av oss och 

avidentifieras för total anonymitet. Materialet kommer även bevaras där endast vi har 

tillkomst och förstöras efter färdigställt arbete.  

 

Kontakta oss så får du veta mer!  

 

Elin Jälmevik  

Mail- xxx@hotmail.com 

 

Erica Carlsson  

Tel- xxx-xxxxxxx  

 

Umeå universitet 

Socionomprogrammet, termin 6  
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