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Isa Castenberg och Elsa Erstrand 

 

Den allmänna beskrivningen av ADHD är en pojke med 
koncentrationssvårigheter. En pojke inte en flicka. Alla människor 
besitter olika personlighetsdrag, personlighetsdragen extraversion och 
neuroticism har ofta sammankopplats med ADHD. Vilken typ av 
ADHD-diagnos individen har samt om eventuell samsjuklighet uppstår 
kan påverka individens välmående. Studiens syfte var att undersöka 
sambandet mellan extraversion respektive neuroticism och upplevelsen 
av att leva med ADHD. Med en kvantitativt ansats har en webbenkät 
skickades ut på Facebook. Urvalet bestod av 77 kvinnor. Resultatet 
påvisade att neuroticism var en signifikant prediktor till kvinnors 
upplevelse av att leva med ADHD (p <0.01). Neuroticism ökar känslan 
av skam och stigma hos kvinnor med ADHD. Grad av extraversion 
visade sig inte vara en signifikant prediktor till upplevelsen av skam 
och stigma. Studiens begränsningar och framtida forskning framförs 
vidare i diskussionen.  

 
 
När man ska beskriva en person med ADHD, återger den allmänna synen att det handlar 
om en hyperaktiv pojke med koncentrationssvårigheter och impulsivitet, pojke inte flicka. 
Det är den norm av diagnosen som vi som samhälle har skapat. Hur ADHD visar sig hos 
flickor och kvinnor är inte lika studerat. Många personer får sin diagnos redan som barn, 
men majoriteten av kvinnorna i Sverige får diagnosen i vuxen ålder, trots detta saknas det 
mycket forskning om ADHD hos vuxna, speciellt kvinnor (Lassinantti, 2014).  
Majoriteten av den ADHD-forskning som finns idag är baserad på pojkar och män. Att 
forskningen ser ut som den gör grundar sig i att det under lång tid varit det manliga könet 
som diagnostiserats med diagnosen och att det därmed enbart har funnits manligt 
underlag. Det kvinnliga bortfallet lämnar utrymme för att diskutera huruvida kvinnor inte 
får diagnosen i samma utsträckning på grund av deras symtombild, personlighetsdrag 
eller sociala normer (Nadeau, Littman & Quinn, 2002).  Lassinantti (2014) påpekade att 
stor del av den forskning som finns riktar sig till det medicinska dilemmat och inte det 
sociala eller själsliga dilemmat av att leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Därav är 
Nigg med kollegors forskning (2002) av intresse, där vikten av personlighetsdrag och 
hanteringen av sin diagnos kommer i fokus.  Att lyckas koppla samman personlighetsdrag 
och ADHD är av vikt för förståelsen av individens symptombild. Alla besitter vi olika 
personlighetsdrag, med eller utan diagnos, alla är vi i viss grad extroverta, neurotiska, 
samvetsgranna, vänliga, tillmötesgående, målinriktade etc., (John & Srivastava, 1999). 
Alla har däremot inte en ADHD diagnos, vilket gör att hur yttrandet av hur 
personlighetsdragen ter sig hos och påverkar en person med diagnos är av intresse. Det 
finns två personlighetsdrag som ofta förekommit i samband med ADHD forskning, 
extraversion och neuroticism. Att dessa personlighetsdrag lätt sammankopplats med 
ADHD beror inte på att personer utan ADHD inte besitter dem, utan snarare att personer 
med ADHD besitter dessa i stor grad. Personer med ADHD har ett beteendemönster som 
ofta liknar beteenden som indikerar på extraversion eller neuroticism (Parker, Majeski & 
Collin, 2004). Beckman och Fernell (2007) diskuterade möjligheten för att flickor inte i 
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 samma utsträckning blir diagnostiserade med ADHD på grund av att de inte visar samma 
normföljande beteende som vanligtvis kopplas till ADHD. Många personer med ADHD 
beskriver sig som annorlunda och avvisade i och med sin diagnos. Tidigare forskning 
gällande ADHD kopplat till skam eller stigmatisering visar resultat på att individer med 
en ADHD-diagnos upplever en viss avvisning i sociala sammanhang, till exempel inom 
arbetslivet eller under utbildning (Canu, Newman, Morrow & Pope, 2008).  
 
Stigmatisering och den avvikande rollen 
Att ingå i det sociala samspelet och att bli accepterad av sin sociala omgivning kräver att 
individen på kategoriskt vis är lik dem runt omkring. Det är inte är ovanligt att personer 
som på ett eller annat vis sticker ut från vad vi lärt känna som “det normala” blir 
stigmatiserade (Goffman, 2011). Goffmans definition av stigmatisering innebär ett socialt 
fenomen som skapas av normer och värderingar (förklarad i Aronsson, Marklund & 
Solheim, 2015). En annorlunda egenskap, utseende eller beteende som sticker ut från 
omgivningen leder lätt till upplevt stigma hos individen i fråga. I många fall drar sig 
omgivningen undan från det som upplevs som skrämmande, det sker något som personer 
runt omkring inte känner igen. Stigma skapas och upprätthålls av omgivningen som 
förstärks av diskriminerande ord, etiketter och särbehandling. Att inte tillhöra normen 
behöver nödvändigtvis inte innebära att hen är helt utanför det sociala livet, med det 
innebär att en individs säregna egenskap kan leda till stigmatisering i vissa sammanhang 
men vara en önskvärd egenskap i andra (Goffman, 2011).  
  
Goffmans definition av begreppet stigmatisering innebär som nämnt ett socialt fenomen 
(Aronsson et al., 2015). Skam antas istället vara en emotion som härleds från en känsla 
av att bli negativt nedvärderad eller förminskad genom andras ögon. Stigma och skam 
delas oftast upp mellan sociologisk respektive psykologisk terminologi, däremot är 
gränsen mellan skam och stigma inte tydlig, snarare överlappar de varandra (Gilbert & 
Andrews, 1998). Gilbert och Andrews förklarar vidare hur även skam bör ses som ett 
socialt fenomen, att skam försvagar individens sociala status. Skam och stigma kan 
tillsammans framkalla defensiva metoder för individen som leder till underkastelse och 
ett undvikande beteende. Individen tar därmed till sig dessa strategier för att minimera 
skadorna hos sig själv som underkastelse kan leda till. 
 
Personlighetsdrag 
Alla människor besitter i någon grad alla personlighetsdrag (John & Srivastava, 1999). 
En teori angående personlighetsdrag är teorin om Big Five som är en gemensam 
klassificering av olika personlighetsdrag som en människa kan besitta. Denna teori består 
av fem olika dimensioner av personlighetsdrag som innefattar extraversion, öppenhet, 
samvetsgrannhet, vänlighet och neuroticism. Teorin ses som ett ramverk för hur 
personlighetsdragen kan bidra med förståelse för sig själv och andra. I denna studie 
kommer två av personlighetsdragen studeras, extraversion och neuroticism på grund av 
att det är dessa två som främst associeras med diagnosen ADHD. Extraversion och 
neuroticism har blivit utnämnda som ”Big Two” då de anses ha en hög popularitet bland 
personlighetstest (Wiggins, 1968, refererad i de Raad & Perugini, 2002). Extraversion 
handlar om hur utåtriktad en individ är och om individens kvantitativa sociala stimulans. 
Typiska drag hos en sådan individ är att personen är social, sysselsätter sig mycket och 
har i regel ett optimist tankesätt. Motsatsen till extrovert är introvert, en sådan individ är 
istället blygsam, drar sig gärna tillbaka och är i regel avlägsen från sociala sammanhang 
(Zakrisson, 2010). En introvert person har en högre benägenhet för upphetsning, med 
detta menas att en introvert person redan från början har en högre grad av inre 
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 upphetsning, vilket leder till att hen inte behöver söka sig utåt för att stimulera detta 
behov. En extrovert person saknar denna grundliga upphetsning och är därför i behov av 
att ständigt söka stimulans utifrån. Denna uppdelning kan leda till att introverta personer 
är mer känsliga för den yttre stimulansen och gör dem eventuellt mer emotionellt reaktiva 
(Eysenck, 1969, refererad i White, 1999). Extraversion syftar till en individs 
fundamentala öppenhet, dvs drivet för att söka sig till den yttre världen, en viss orädsla 
för att söka sig till nya erfarenheter återfinns inom detta personlighetsdrag. De individer 
som anses vara extroverta föredrar att spendera tid med andra människor än att vara i sin 
ensamhet (de Raad & Perugini, 2002). Neuroticism handlar om en individs förmåga att 
kunna stabilisera sina känslor. Om en person har en hög grad av neuroticism oroar sig 
individen ofta, hen är ängslig och många situationer har en tendens att upplevas som 
känsliga. Om en individ istället har en låg grad av detta personlighetsdrag så har hen 
förmåga att stabilisera sina känslor, personen har god uthållighet, håller sig lugn i olika 
situationer och är inte särskilt känslig av sig (Zakrisson, 2010). 
 
Vad är ADHD? 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är ett samlingsnamn för 
neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD och ADHD i kombination med DCD 
(Developmental Coordination Disorder). Att leva med ADHD innebär ofta problem med 
uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet (Riksförbundet Attention, 
2019). ADHD beskrivs i två former, ADHD med fokus på hyperaktivitet och impulsivitet 
samt ADHD med fokus på uppmärksamhetssvårigheter. ADD beskrivs som ADHD utan 
hyperaktivitet, dvs ADHD med fokus på uppmärksamhetssvårigheter. För diagnosformen 
med uppmärksamhetssvårigheter följer nio kriterier där individen behöver uppfylla minst 
sex av dessa för att bli diagnostiserad. För diagnosformen med fokus på impulsivitet och 
hyperaktivitet anges ytterligare nio kriterier där sex av dessa behöver uppfyllas för 
diagnos. Det finns en tredje form av ADHD som benämns som kombinerad form av 
ovanstående former, denna kräver att minst sex kriterier är uppfyllda inom både 
uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet. För personer över 17 år 
krävs det att fem istället för sex av kriterierna är uppfyllda inom respektive form. Utöver 
de 18 kriterier som ställs tillkommer sex kriterier som syftar till att undersöka hur 
bestående problematiken är. Kriterier för ouppmärksamhet kan innebära exempelvis att 
personen gör slarvfel i olika uppgifter, är lättdistraherad av yttre stimuli, tappar ofta bort 
saker, skjuter upp eller ogillar att genomföra uppgifter som kräver mental uthållighet och 
har svårt att organisera sina åtaganden etc. En person med ADHD med fokus på 
hyperaktivitet och impulsivitet har ofta svårigheter att sitta still, hen pratar mycket och 
ställer ofta många frågor innan all information har getts, hen avbryter ofta andra och kan 
uppleva svårigheter att vänta på sin tur (Habilitering & Hälsa, 2018). Med ADD hamnar 
individen ofta i dagdrömmar och upplever svårigheter att sätta igång med, samt avsluta 
uppgifter. Utåt sett kan det upplevas som att en person med ADD svarar långsamt på 
tilltal (Riksförbundet Attention Ung, 2019). En individ med ADD beter sig ofta blygsamt, 
passivt och nedstämt. Sårbarheten för följdsjukdomar som depression och ångest är 
vanligare för en individ med ADD än för en individ med ADHD i form av 
hyperaktivitet/impulsivitet. En ADHD-diagnos är två till tre gånger vanligare bland 
pojkar än bland flickor. För tio år sedan var det dubbelt så många pojkar än flickor som 
hade diagnos ADHD. Flickor diagnostiseras oftare med ADD än ADHD (Habilitering & 
Hälsa, 2013; Socialstyrelsen, 2004). 
 
ADHD är en kronisk störning, däremot kan individen lära sig hantera den så att 
problematiken blir mindre omfattande. Att lära känna sin problematik kan leda till att man 
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 enligt klinisk utvärdering inte längre uppfyller kraven för diagnos. Ungefär 5.3% av 
världens befolkning är diagnostiserade med ADHD, ca 4.4% fortsätter att uppfylla 
kriterierna för diagnosen även i vuxen ålder (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman & 
Rohde, 2007). Inom Sverige beräknas 5.5% av barn upp till 18 år ha ADHD och 2.5% av 
den vuxna befolkningen (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Orsaksförklaring till ADHD 
ADHD sågs tidigare som en orsak av hjärnskada, under forskningens framsteg har detta 
kommit att ändrats. Gillberg (2005) förklarar att 60–70% av alla ADHD-diagnoser 
orsakats av ärftlighet och 30–40% på grund av hjärnskada. Psykosociala faktorer tycks 
inte vara anledning till att en person utvecklar ADHD, däremot är miljön av stor vikt för 
hur personen kommer att hantera sin problematik, främst gällande social missanpassning 
och utanförskap (Gillberg, 2005). Enligt vårdguiden beskrivs ADHD som minskad 
aktivitet i de viljestyrda områdena i hjärnan, dvs områden där personer utan ADHD aktivt 
bestämmer när uppmärksamhet och impulsivitet ska riktas. En individ med ADHD saknar 
eller har minskad förmåga att med egen vilja bestämma när sådana beteenden ska 
aktiveras, det sker istället mer sporadiskt (Vårdguiden, 2017).  
  
Könsskillnad av ADHD 
Det finns olika hypoteser gällande omfattningen av könsskillnad som vi ser i ADHD 
diagnostiseringar. En hypotes är att pojkar diagnostiseras oftare än flickor på grund av 
biologiska orsaker och att flickor därmed inte har samma sårbarhet för diagnosen. Detta 
resonemang är däremot inte helt legitimt att använda då det finns alldeles för lite 
forskning av flickor med ADHD. Andra hypoteser riktar sig till att flickor uttrycker andra 
symptom än pojkar och därmed inte blir sedda, eller att det används bristfälliga 
mätinstrument som missar flickorna (Arnett, Pennington, Willcutt, DeFries & Olson, 
2015).  
  
Enligt Nadeau med kollegor (2002) så handlar kvinnors mörkertal inom ADHD 
diagnostisering om att det behövs mer forskning som tar hänsyn till könsperspektivet 
inom ADHD. Att de test som utformas för att fastställa en ADHD-diagnos ska innehålla 
kriterier som är anpassade för både män och kvinnors normbeteende. Problematiken 
enligt dessa författare ligger i att kvinnor blir jämförda med män och att vissa typiskt 
kvinnliga personlighetsdrag inte blir rätt bedömda enligt de ADHD-test som finns idag. 
Vidare nämner författarna att denna problematik är föremål för diskussion inom 
forskarvärlden. Den följd av att testen inte är konstruerade för att fånga upp både kvinnors 
och mäns ADHD, blir att gruppen kvinnor blir underdiagnostiserade och på så vis uteblir 
deras möjlighet till att få det stöd som de behöver. Trots att denna problematik är 
uppmärksammad sker förändringen trögt. En förbättring av skattningsskalor är 
nödvändigt för att skolpersonal, vårdnadshavare och vårdpersonal ska få relevant 
underlag för att hjälpa flickor med ADHD tidigt i livet. Att få en diagnos sent i livet är 
något som kan påverka självkänslan och kan leda till psykiska besvär. Därför betonas 
vikten av att forskningen ska ta hänsyn till det uppmärksammade problemet. Startskedet 
blir att identifiera de svårigheter flickor har för att sedan kunna anpassa 
behandlingstekniker som passar dem (Nadeau et al., 2002). 
 
Samsjuklighet vid ADHD 
Det är inte ovanligt att en person med ADHD blir diagnostiserad med någon annan 
psykiatrisk störning. För barn med ADHD är det vanligt förekommande med 
trotssyndrom (ODD – Oppositional Defiant Disorder) och social beteendestörning (CD – 
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 Conduct Disorder). Psykiska sjukdomar såsom nedstämdhet, ångest, oro och depression 
är även det vanligt påträffat hos personer med ADHD (Socialstyrelsen, 2014). Minst två 
tredjedelar av alla barn som diagnostiserats med ADHD, diagnostiseras även med andra 
psykiatriska störningar och sjukdomar. Depression och social beteendestörning är de 
vanligaste samsjukdomarna och för 60% av de som diagnostiserats med ADHD upplevs 
någon eller båda dessa innan 17 års ålder. Depression syns vanligast hos barn i 
tioårsåldern. Ungefär varannan person med ADHD uppfyller i nuläget eller har tidigare 
uppfyllt kriterierna för DSM-V för depression. Många gånger yttrar sig depressionen som 
nedstämdhet men kan även te sig i form av ett manodepressivt yttrande. Utanförskap, 
upprepade misslyckanden, låg självkänsla och mobbning gör att det inte är ovanligt att en 
person med ADHD upplever självmordstankar. Ungefär 40% av alla barn med ADHD i 
kombination med DCD har upplevt självmordstankar innan tio års ålder, ytterst få av 
dessa genomför handlingarna (Gillberg, 2005). 
  
Att ha låg utbildning och låg inkomst har tidigare visat sig vara en negativ prediktor för 
god livskvalitet. Däremot vad som inte är lika omtalat är att det faktum av att vara kvinna 
också är en prediktor för lägre skattad livskvalitet (Ahnemark et al., 2018). Ahnemark 
med kollegor (2018) fick i sin studie fram att kvinnor med ADHD skattar sin livskvalitet 
lägre i jämförelse med de män som deltog i studien. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Att leva med beteendeproblematik 
Många personer med ADHD beskriver sig som annorlunda och avvisade i och med sin 
diagnos. Tidigare forskning gällande ADHD kopplat till skam eller stigmatisering visar 
resultat på att individer med en ADHD-diagnos upplever en viss avvisning i sociala 
sammanhang, till exempel inom arbetslivet eller under utbildning (Canu et al., 2008). 
Studien av Canu med kollegor (2008) visade hur olika personlighetsdrag skapar olika 
förutsättningar för individer med den berörda diagnosen. Bland annat visade forskarna att 
manliga deltagare med extrovert personlighetsdrag inte värderade kvinnor med ADHD 
högt i sociala sammanhang, tvärtemot skattade kvinnor med hög extraversion högt på 
social värdering av kvinnor med ADHD. Corrigan (2004) påpekar i sin studie att en 
konsekvens av att erfara stigma gällande exempelvis en diagnos leder till sänkt 
självkänsla och försämrade sociala möjligheter. 
 
En person med psykiatrisk beteendestörning behöver många gånger kämpa med två 
sorters problematik. Den första problematiken är de symptom som kommer med 
diagnosen. Den andra sortens problematik personen får kämpa med är känslan av att inte 
passa in, av att vara annorlunda och upplevd stigmatisering från omgivningen. Stigma 
baseras på missförstånd, stereotyper och fördomar från samhället. Ibland delas 
stigmatisering upp i två avseenden, den ena syftar till den stigmatisering som skapas av 
omgivningen genom att separera människor i ”vi” och ”dem”. Den andra sortens 
stigmatisering benämns som själv-stigma och syftar till att individer är medvetna om att 
ett stigma av ens tillhörande grupp finns och därmed riktar stigmat mot sig själv. Det 
beskrivs tre underkategorier av vad stigma kan bero på, stereotyper, fördomar och 
diskriminering. Underkategorierna uttrycks på olika vis beroende på om det är ett 
självstigma eller allmänt stigma, exempelvis uttrycks det allmänna stigmat baserat på 
fördomar som ilska eller rädsla gentemot den grupp som avviker. För självstigma leder 
fördomar till lågt självförtroende och självkänsla. En risk av att uppleva sig själv tillhöra 
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 en stigmatiserad grupp kan leda till att individen inte mottar hjälp från vården (Rüsch, 
Angermeyer & Corrigan, 2005). Studie har gjorts av barn som börjar sin ADHD utredning 
i tidiga ungdomen avbryter sin utredning när de kommer upp i tonåren på grund av att de 
börjar uppfatta att det finns ett stigma gentemot sig själva och därmed inte vill klassificera 
som med sådant stigma (Bussing, Zima, Mason, Porter & Garvan, 2011).  
 
Många med neuropsykiatriska diagnoser upplever att de har bristande vänskapskretsar 
och svårigheter att knyta an till klasskamrater eller kollegor. Även om personen i fråga 
har vänner kan det upplevas som svårt att aktivt delta i de sociala aktiviteter som en 
relation kräver. Exempelvis kan det vara svårt för en person med ADHD att turas om, 
dela med sig eller samarbeta. Det är vanligt att ungdomar med neuropsykiatriska 
diagnoser gärna ansluter sig till avvikande vänskapskretsar, dvs där normerna inte är lika 
bekräftade (Barkley, 2006). Under en studie gjord av Hoza med kollegor (2005) 
undersöktes 165 skolungdomar med ADHD och 165 skolungdomar utan en 
neuropsykiatrisk diagnos. Resultaten visade att enbart fem personer med ADHD kände 
sig som populära medan 38 av kontrollgruppen upplevde sig som populära. Markant fler 
personer med ADHD jämfört med kontrollgruppen upplevde att de blev avvisade och 
försummade av sina klasskamrater. 
 
Att leva med ADHD kan som redan nämnts vara svårt i dagens samhälle där vardagen 
inte alltid är som gjord för alla. Hur en individ med ADHD fungerar och hanterar sig själv 
beror mycket på vilken acceptans och stöd som hen stöter på. Det beror även på individens 
personlighet, temperament, egenskaper, värderingar och intressen. Vårdguiden beskriver 
detta i ett avsnitt kring hur diagnosen enbart beskriver en liten del av vem individen är 
och att individen är så mycket än en diagnos. De förtydligar här att diagnosen bör ses som 
en funktionsvariation och inte som en funktionsnedsättning då mycket handlar om 
huruvida individen med diagnosen får lära sig att hantera den (Vårdguiden, 2017). 
 
En studie av Garcia med kollegor (2012) visar på att även om ingen samsjuklighet uppstår 
i samband med ADHD skattar personer med ADHD sin livskvalité som lägre jämfört med 
personer utan ADHD. Personer med ADHD upplever även fler negativa händelser i sitt 
liv jämfört med kontrollgruppen, detta granskades både för ADHD med fokus på 
uppmärksamhet samt ADHD med fokus på hyperaktivitet, resultatet för antal negativa 
livshändelser var lika formerna emellan. 
  
En person som lever med en psykiatrisk diagnos upplever enligt forskning högre grad av 
stigma och skam i jämförelse med personer som har muskuloskeletala sjukdomar. 
Forskning visar att kvinnor upplever både högre skam och stigma jämfört med män (p 
<0.04).  Det finns en rådande debatt angående huruvida skam och stigma försämrar en 
individs hälsotillstånd, exempelvis hur skam och stigma kan leda till att individen inte 
söker rätt hjälp eller ökad risk för depression (Aronsson, Marklund & Solheim, 2015). 
  
Personer med ADHD behöver bli bemötta med förståelse och stöd för att kunna lyckas i 
samhället. Idag anses det vara svårare att leva i samhället med ADHD än vad det var för 
tio år sedan. Det höga tempot i såväl arbetslivet som i familjelivet gör det svårt att kunna 
pussla ihop livet på ett bra sätt och för en person med ADHD kan detta kännas 
överväldigande. Det är viktigt för en person med ADHD att tidiga hjälpinsatser sker. Att 
ett barn får stöd från föräldrar och skolpersonal är av vikt för att minska risken av 
samsjuklighet och/eller annan social problematik som kan förekomma i relation till 
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 diagnosen (Socialstyrelsen, 2004). Många individer upplever sin diagnostiska utredning 
som ett positiv skede i sitt liv, där många frågor blir besvarade (Vårdguiden, 2017). 
 
 
Personlighetsdrag kopplat till ADHD 
Tidigare forskning fokuserar till stor del på vilka symptom personen upplever i och med 
sin neuropsykiatriska diagnos. Det biologiska systemet i hjärnan är baserat på ett 
exekutivt och ett motiverande system, därav antas symtombilden av diagnoser såsom 
ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser mycket väl vara sammankopplade med 
personlighetsdrag. Kunskapen om detta samband mellan ADHD och personlighetsdrag 
kan vara till stor nytta vid korrigering och förberedelse för eventuella symptom i 
framtiden (Nigg et al., 2002). 
 
Extraversion är ett personlighetsdrag som ofta sammankopplas med ADHD-problematik 
på grund av att beteendemönstret för diagnosen liknar skattningar för hög extraversion. 
En person som skattar högt på extraversion saknar stimulansförmåga och har därmed en 
tendens att kompensera detta genom social aktivitet, likt karaktärsdrag för diagnosen. 
Personlighetsdraget extraversion korrelerar därmed med ADHD (Parker et al., 2004). Det 
kan verka som att extraversion bör vara sammankopplat med ADHD-problematik på 
grund av den grad aktivitetsnivå och impulsivitet som personen besitter, detta menar Nigg 
med kollegor (2002). Däremot vänder sig författarna mot att det alltid finns en given 
korrelation, de menar att en missvisning sker när man direkt hänvisar personer med 
ADHD som extroverta individer. Intresset för att studera extraversion tillsammans med 
ADHD problematik är däremot gynnsamt för såväl individen som forskningen i sin 
helhet. Sammankopplingen mellan personlighetsdrag och ADHD-problematik tjänar ett 
syfte genom att vara en resurs för individen som lever med diagnosen som på så vis kan 
få förståelse för sina symptom och sitt beteende (Nigg et al., 2002). 
 
En person med ADHD har oftast svårt att kontrollera sina känslor. Forskning har 
undersökt hur pojkar och flickor med ADHD påverkas av sin emotionella labilitet, sitt 
humör och den grad av upphetsning som de upplevde i klassrummet. Resultaten 
jämfördes sedan med lärarnas uppfattning om elevens beteende. Resultatet visade att 
pojkar med ADHD som skattat sig som impulsiva var i större utsträckning negativt 
påverkade av emotionell upphetsning. För flickor var det större variation men överlag var 
korrelationen mer positivt riktad. Att reagera starkt på yttre stimuli kan ses som både 
positivt och negativt men är ofta en blandning (Shea & Fisher, 1996). Braaten och Rosen 
(1997) återfann i sin studie att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan personer 
med ADHD och kontrollgruppen gällande varken extraversion eller neuroticism. 
Däremot visade resultaten på en skillnad mellan män och kvinnor inom två dimensioner. 
Skillnaden mellan kvinnor och män i den senast nämnda studien visade på signifikans 
inom två dimensioner, kvinnor visade högre grad av emotionell intensitet (p <0.001) och 
högre grad av reaktion gentemot yttre omständigheter (p <0.05) till skillnad från männen. 
 
Forskning har visat ett samband mellan neuroticism och negativa känslor, 
stressproblematik och humörsvängningar. I denna forskning jämfördes personer med 
någon typ av ADHD och personer utan diagnosen. Jämförelsen drogs sedan huruvida 
individerna hanterade situationer och känslor utifrån personlighetsdragen. Att vara 
deprimerad eller stresskänslig är inte något som ingår i kriterierna för diagnosen, däremot 
verkar det som att det kan föreligga ett sambandsmönster, att hög neuroticism genererar 
starkare instabilitet i känslorna hos personer med ADHD jämfört med de utan. Utöver 
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 svårigheter med stresshantering och humörsvängningar löper dessa individer högre risk 
för samsjuklighet och psykiatriska störningar jämfört med personer med låg grad av 
neuroticism (Nigg et al., 2002).  
 
Enligt Zakrisson (2010) är personlighetsdragens variation mellan och inom könen relativt 
ostuderat. Hon uppmärksammar däremot i sin egna studie att kvinnor tenderar att skatta 
högre på neuroticism jämfört med män. Personlighetsdragen samvetsgrannhet och 
vänlighet är ytterligare två drag som kvinnor tenderar att skatta högre på än män. Män 
tenderar istället att skatta högre på personlighetsdragen extraversion och öppenhet. Med 
försiktighet att dra generella slutsatser, kan könen visa en viss tendens åt olika håll. 
Kvinnor ser sig som mer vänliga, känslomässiga och målinriktade medan männen är mer 
extroverta och öppna. Trots att området kring könsskillnaderna inom personlighetsdrag 
är relativt ostuderat är det något som forskare bör ta i beaktande när slutsatser kring detta 
dras (Zakrisson, 2010). 
  
En studie gjord av Weisberg, DeYoung och Hirsh (2011) undersökte skillnaden mellan 
personlighetsdragen enligt Big Five teorin och kön. Studien visade att kvinnor tenderar 
att skatta högre på neuroticism än vad män gör. Studien indikerade även att könsskillnader 
mellan personlighetsdrag var mer djupgående än vad tidigare forskning har redogjort för. 
Forskarna i denna studie uttryckte fler dimensioner av varje personlighetsdrag, 
exempelvis för extraversion erhölls dimensionerna entusiasm och självsäkerhet. Män och 
kvinnor skulle därmed kunna skatta lika högt på personlighetsdraget extraversion trots att 
de menar olika saker. Kvinnor skattade högre än män på entusiasm medan männen erhöll 
högre skattning på självsäkerhet. En mer djupgående analys av vad extraversion och 
övriga personligheter innebär behövs för att därefter kunna urskilja vilka exakta 
skillnader som finns mellan könen. För personlighetsdraget neuroticism undersöktes två 
underdimensioner, tillbakadragen och flyktighet, inom båda dessa skattade kvinnor högre 
än män. Neuroticism skiljer sig alltså mer mellan könen jämfört med extraversion.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
  
Med tidigare forskning i åtanke där det själsliga dilemmat av att leva med ADHD glömts 
bort samt personligheternas betydelse för individens symptom, var syftet att undersöka 
om det fanns ett samband mellan extraversion, neuroticism och upplevelsen av att leva 
med diagnosen. Frågeställningar blev således: 
 

1. Finns det samband mellan extraversion och upplevelse av att leva med diagnosen 
ADHD? 

2. Finns det samband mellan neuroticism och upplevelse av att leva med diagnosen 
ADHD? 

 
Avgränsningar 
ADHD är ett stort område som skulle kunna ta sig an många vinklar i en forskningsstudie. 
Vi har valt att avgränsa personlighetsdragen till extraversion och neuroticism på grund av 
att det är dessa som vanligtvis kopplas till diagnosen ADHD. Vi är medvetna om att vi 
då inte kommer att se vilka andra personlighetsdrag som respondenterna besitter som 
eventuellt ligger till grund för deras upplevelse.  
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 Metod 
  
Föreliggande studie byggde på en kvantitativ ansats med en icke experimentell prägel då 
fokus var korrelationer och inte manipulering av oberoende variabel. Inom kvantitativ 
forskning är experiment-metoden att föredra, men på grund av att studien inte har varken 
kontroll över de oberoende variablerna eller randomisering av urval brister denna 
möjlighet. Studien följde en inom-individ-design, detta på grund av att de oberoende 
variablerna (extraversion och neuroticism) klassificeras som beroende mätning då varje 
respondent innehar båda dessa (Borg & Westerlund, 2012). 
 
En webbenkät delades ut via olika Facebookgrupper som riktar sig till personer med 
ADHD. Enkäten var uppdelad i tre delar, första delen handlade främst om bakgrundsfakta 
där information kring könstillhörighet, ålder, ålder vid diagnostisering, samsjuklighet, typ 
av diagnos, utbildning, sysselsättning samt eventuell medicinering samlades in. Del två i 
enkäten syftade till att mäta personlighetsdrag (extraversion och neuroticism). Tredje 
delen syftade till att fånga in upplevelsen som individen har av att leva med ADHD. 
Upplevelsen baserades på i vilken grad individerna upplever skam och stigmatisering 
utifrån sin diagnos.  
 
Urval 
Inledningsvis av denna studie fanns en tredje frågeställning gällande hur 
personlighetsdragen påverkar könen olika upplevelsen av sin diagnos. Studien 
inkluderade utöver 77 kvinnor, även fem män. På grund av att det enbart deltog fem män 
togs dessa bort från vidare beräkning och analysering.  
 
Urvalet i denna studie inkluderades (n=77) kvinnor. Av respondenterna bekräftades båda 
diagnoserna, ADD (n=27) och ADHD (n=50). Respondenterna var i genomsnitt i 
medelåldern (M=32.92 år, SD=8.83) och hade en åldersfördelning på 18 till 51 år. 
Respondenternas genomsnittliga medelålder för diagnostisering var (M=27.34 år, 
SD=9.13). Åldersfördelningen för ålder vid diagnostisering var mellan 9 till 46 år. Av 
respondenterna meddelade 61% att de medicinerar för sin diagnos och 61% bekräftade 
samsjuklighet tillsammans med sin diagnos. 
 
Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund, 2012), ingen 
ersättning erbjöds för deltagande. Respondenterna samlades in genom fyra öppna 
Facebookgrupper, “Mitt liv med ADHD”, “ADHD Power”, “Flickor med ADHD/ADD”, 
“ADHD-föreningen Sverige” och “ADHD”. 
 
Material 
De två personlighetsdragen mättes genom ett Big Five inventory test, skapat av Costa och 
Mcray (1992, refererad i Zakrisson, 2010). Testet bestod ursprungligen av 44 påståenden 
avsedda att mäta extraversion, öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet och neuroticism. 
Testet har översatts till svenska av Claesson, Person och Akrami (2001, refererad i 
Zakrisson, 2010). Testet är utvärderat för svenska förhållanden av Zakrisson (2010) med 
ett gott resultat för psykometrisk mätning, med låg till måttlig korrelation egenskaperna 
emellan. I utvärderingen av testets förmåga att mäta svenska förhållanden genomfördes 
en Cronbach’s alfa som varierade mellan 0.73 och 0.84. För extraversion uppmättes 
reliabiliteten till 0.84 och för neuroticism 0.80, dessa värden ansågs vara godtagbara. Då 
det i denna studie enbart fokuseras på extraversion och neuroticism har formuläret kortats 
ned till de frågor som är avsedda för rätt ändamål. Totalt kortades testet ned från 44 till 8 
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 frågor.  Frågeformuläret som Zakrisson använt (2010) innehåller åtta frågor för respektive 
personlighetsdrag. På grund av ett konstruktionsmisstag vid urvalet av frågor innehåller 
således denna enkät enbart fyra frågor för respektive personlighetsdrag (extraversion och 
neuroticism) (Se bilaga 2). I Bilaga 2 framkommer det vilka item som exkluderades. 
Skattningarna för testet följde en Likert skala från 1 (Stämmer absolut inte) till 5 
(Stämmer absolut). Frågorna 3 och 4 var omvända, dvs att “Stämmer absolut” var värd 1 
poäng och “stämmer absolut inte” var värd 5 poäng. 
  
Upplevelsen av att leva med ADHD är den variabel som antas påverkas av övriga 
prediktorer och blev därmed den beroende variabeln. För att mäta upplevelse av diagnos 
har 12 egna påståenden tagits fram. Testet var utformat för att fånga upp upplevd skam 
och stigmatisering där respektive upplevelse blev tilldelad sex frågor. Testet följde en 
Likert skala med fem svarsalternativ, “Stämmer absolut inte”, “Stämmer ganska dåligt”, 
”Stämmer varken bra eller dåligt”, ”Stämmer ganska bra” och “Stämmer absolut”. För 
frågorna avsedda att mäta skam (fråga 1, 8, 9, 10, 11 och 12) var poängsättningen 
“stämmer absolut inte” värd 1 poäng och “stämmer absolut” värd 5 poäng. För frågorna 
som mäter stigmatisering var frågorna omvända, dvs att (fråga 2, 3, 4, 5, 6 och 7) 
poängsattes från 5–1, “stämmer absolut” var värd 1 poäng och “stämmer absolut inte” var 
värd 5 poäng. Poängsättningen tolkades på så vis att ju högre poäng individen erhöll desto 
sämre upplevelse (mer skam och mer stigmatisering) har individen av sin diagnos. 
Maxpoäng för upplevelse av diagnos var 60, det innebär att 60 poäng representerade den 
individ som mådde sämst av sin diagnos utifrån skam och stigmatisering. 
Mätinstrumentet var otestat, däremot ansåg författarna av denna studie att 
ansiktsvaliditeten var godtagbar.  
 
Procedur 
Det webbaserade verktyget ”Google formulär” användes för att skapa och dela enkäten. 
Inledningsvis gavs information, först via delningen på Facebook och sedan ytterligare 
information för de som valt att delta. Den första inledningstexten syftade till att berätta i 
korthet vad studien handlade om och vilka individer vi efterfrågade, kort om deltagarnas 
rättigheter gavs här. Här informerades även att deltagandet hade en åldersgräns på 18 år. 
I enkätens introduktion visades sedan den andra informationstexten som mer på djupet 
förklarade vilka rättigheter deltagarna hade och vad som gällde för studiens etiska 
riktlinjer (Se Bilaga 1) (vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla total anonymitet 
samlades inga e-postadresser in via enkäten. Frågeformuläret var avsett att mäta de två 
personligheterna och upplevelsen av att ha en ADHD diagnos (Se Bilaga 2 och 3). 
Demografiska variabler såsom, kön, ålder, ålder vid diagnostisering, typ av diagnos 
(ADHD eller ADD), sysselsättning (student, yrkesverksam, arbetssökande), högsta nådda 
utbildningsnivå (grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning), eventuell 
medicinering samt eventuell samsjuklighet såsom depression och generell ångest togs i 
beaktning. Frågan kring eventuell samsjuklighet samlade inte in information kring 
psykiatriska störningar som tics, Tourettes eller liknande trots att det förmodligen är 
förekommande hos många av respondenterna. 
 
Dataanalys 
Personlighetsdragen och upplevelse av diagnos beräknades med kontinuerliga 
variabelvärden (Borg & Westerlund, 2012). Hädanefter kommer skam och stigmatisering 
att slås ihop till begreppet “upplevelse av diagnos”. Samsjuklighet kodades som Nej=1 
och Ja=2. Typ av diagnos kodades som ADHD=1 och ADD=2.  
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 Samtliga analysberäkningar genomfördes i programverktyget SPSS (IBM Corp, 24.0, 
2016). Först och främst gjordes en reliabilitetsavstämning för att på så vis uppskatta hur 
tillförlitligt mätinstrumentet var. Deskriptiva data bearbetades fram med fokus på 
medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. Procentuella data togs fram för 
medicinering och samsjuklighet. Genom Pearsons r genomfördes 
korrelationsberäkningar för samtliga variabler. Det genomfördes en multipel 
regressionsanalys med hierarkiska beräkningar för att ta reda på vilken av de oberoende 
variablerna som påverkade upplevelsen av att leva med ADHD. Följande studie använder 
sig av en signifikansnivå på 5%, dvs med ett konfidensintervall på 95%. I en hierarkisk 
multipel regression lades variablerna in i olika block med metoden “Enter”. Det första 
blocket representerade de variabler som kontrollerades för, samsjuklighet och typ av 
diagnos (ADHD och ADD). Samsjuklighet och typ av diagnos valdes då dessa ofta 
förekommer i tidigare forskning som påverkande faktorer för individens välmående 
(Habilitering & Hälsa 2013; Socialstyrelsen, 2014). Samsjuklighet togs med i 
regressionen för att på så vis kunna kontrollera för den i variationen av upplevelsen, lika 
så gjordes det med typ av diagnos.  I block två lades grad av extraversion och neuroticism 
in samtidigt. Variablerna lades in i ett gemensamt block då vi inte kunde motivera vilken 
variabel som borde läggas in först. Multipel regressionsanalys användes för att undersöka 
en individs predicerade upplevelse av att leva med ADHD utifrån de prediktorer vi 
syftade till att undersöka (extraversion och neuroticism), samt vilka av variablerna som 
påverkar den oberoende variabeln (Borg & Westerlund, 2012). För att genomföra en 
multipel regressionsanalys bör stickprovet vara större eller lika med 50 + 8m, (m=antal 
prediktorer) (Borg & Westerlund, 2012). I denna studie innebar det att vi behövde ha 
minst 50+8x4=82 deltagare. Prediktorerna korrelerade i regel inte högt med varandra 
enligt Pearsons r och därmed var risken för multikollinearitet låg (Se Tabell 1). Risken 
för multikollinearitet redovisades även genom det angivna toleransvärdet och värdet för 
“variance inflation factor” (VIF) i Tabell 2. Tumregeln som finns kring dessa värden 
(Tolerans och VIF) var i denna studie uppfyllda då VIF-värdet var <10. Att undersöka 
extremvärden var även det ett krav som har undersökts och godkänts av studiens 
författare. Kraven för normalfördelning, linjäritet och homoscedasticitet har även de setts 
över (Borg & Westerlund, 2012).  
 
Forskningsetiska aspekter 
Respondenterna blev innan de startade enkäten informerade om studiens syfte, att 
deltagandet var anonymt, att de fick avbryta när som helst utan negativa konsekvenser 
samt att all data enbart används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990). En 
etikdeklaration har skrivits under av samtliga författare och handledare och lämnats in till 
kursansvarig.  
 
 

Resultat 
  
Tillförlitligheten i mätinstrumenten uppmättes genom Cronbach’s alfa till 0.73 för 
extraversion och 0.61 för neuroticism. Genomsnittliga reliabiliteten för den totala 
upplevelsen (skam + stigmatisering) erhölls ett värde på 0.71. Samtliga värden anses 
godtagbara (Borg & Westerlund, 2012). Upplevelsen av diagnos erhöll ett genomsnittligt 
medelvärde på (M=32.21, SD=6.97). Genomsnittliga graden av extraversion uppmättes 
till (M=13.65, SD=3.22) och inom grad av neuroticism till (M=14.99, SD=2.60).  
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 Tabell 1. Korrelationsmatris (Pearsons r) mellan upplevelse av diagnos, samsjuklighet, 
typ av diagnos, extraversion, neuroticism och interaktionen mellan extraversion och 
neuroticism. 
 

Upplevelse 
av diagnos 

Samsjuklighet Typ av 
diagnos 

Extraversion 
(E) 

Neuroticism 
(N) 

E*N 

Upplevelse av 
diagnos 

1.00 -.10 0.02 -.22 .34** .04 

Samsjuklighet -.10 1.00 .14 -.17 .19 -.03 

Typ av 
diagnos 

0.02 .14 1.00 -.40** 0.08 -.28* 

Extraversion 
(E) 

-.22 -.17 -.40** 1.00 -.18 .73** 

Neuroticism 
(N) 

.34** .19 0.08 -.18 1.00 .52** 

E*N .04 -.03 -.28* .73** .52** 1.00 

Not: *p <.05; ** p <.01; *** p <.001 
 
Interaktionseffekten (E*N) (Se Tabell 1) visade inga signifikanta samband med 
upplevelsen av diagnos. När interaktionsvariabeln E*N inkluderades som prediktor i den 
multipla regressionen erhölls ett för högt VIF värde vilket innebar att denna variabel 
exkluderades.  
 
Ur den multipla regressionen erhölls en signifikant modell F (4, 72) = 3,99, p <0.01. R2 

uppmättes till 0.18 i block 2. Det korrigerade och väntevärdesriktiga estimatet av 
variansen (Adjusted R2) uppmättes till 13.6%. R2 change uppmättes i Block 1 
(samsjuklighet och typ av diagnos) till 0.01. R2 change i block 2 uppmättes till 0.17. 
 
Tabell 2. Hierarkisk multipel regressionsanalys av prediktorer för upplevelse av diagnos. 
Block OV B SE B   ß   t p. Tolerans VIF 

1 Samsjuklighet 
 
Typ av diagnos  

-1.53 
 
.53 

1.66 
 
1,70 

-.11 
 
.04 

-.93 
 
.31 

.36 
 
.76 

.98 
 
.98 

1.02 
 
1,02 

2 Samsjuklighet 
 
Typ av diagnos 

-2.78 
 
-2,78 

1,56 
 
1,70 

-.20 
 
-.07 

-1.78 
 
-.56 

.08 
 
.59 

.94 
 
.83 

1.06 
 
1.20 

 
Extraversion -.47 .26 -.22 -1.83 .07 .81 1.24 

 
Neuroticism .91 .29 .34 3.09 .01** .94 1.06 

Not: *p <.05; ** p <.01; *** p <.001 
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 Resultatet i Tabell 2 visades inga signifikanta värden i block 1, innebärande att eventuell 
samsjuklighet (KI [-4.84 – 1.77]) eller typ av diagnos (KI [-2.85 - 3.90]) inte har en 
påverkan på hur en individ upplever sin diagnos. I block 2 erhöll samsjuklighet (KI 95% 
[-5.90 – 0.33]), typ av diagnos (KI [-4.33 – 2.44]) och extraversion (KI 95% [-0.98 – 
0.04]) inga signifikanta värden. I block 2 visades att neuroticism var signifikant prediktor 
för hur en individ upplever sin ADHD diagnos, detta genom sitt signifikanta värde (p 
<0.01), konfidensintervall 95% [0.32 – 1.50]. Variabelns Beta koefficient uppmättes till 
0.34, vilket även visar på vilken effektstorlek neuroticism har på den beroende variabeln.  
 
 

Diskussion 
  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns samband mellan 
personlighetsdragen extraversion respektive neuroticism och upplevelsen av att leva med 
den neuropsykiatriska diagnosen ADHD. Genom en multipel regressionsanalys erhölls 
ett signifikant prediktionsvärde av den beroende variabeln och neuroticism på 0.34, vilket 
innebar att neuroticism var signifikant prediktor som förklarar hur en individ upplever sin 
diagnos (Se Tabell 2). Resultatet visade att de oberoende variablerna kan förklara 13,6% 
av variansen i hur en individ upplever sin diagnos, denna innehåller alltså samsjuklighet, 
typ av diagnos, extraversion och neuroticism. Enligt R2 change stod extraversion och 
neuroticism för 17% (av R2 = 18%) av den förändrade variansen när samsjuklighet och 
typ av diagnos hållits konstanta. Utifrån resultaten i Tabell 2 kan vi inte uttala oss om 
huruvida extraversion är kopplat till upplevelsen av ADHD. Samsjuklighet visade sig inte 
vara en signifikant prediktor. Av de 77 kvinnor som deltog skattade de alla väldigt lika i 
vilken grad de besitter extraversion och neuroticism. Deltagarna skattade sin extraversion 
i genomsnitt (M=13.65, SD=3.22) och neuroticism i genomsnitt (M=14.99, SD=2.60). En 
individ kunde som högst erhålla 20 poäng av respektive personlighetsdrag, det innebär 
alltså att deltagarna skattade sig i relativt hög grad av både neuroticism och extraversion. 
Medelvärdesskillnaden mellan personlighetsdragen var 1.34, vilket inte är någon stor 
skillnad, däremot kan det visa på en tendens att kvinnor skattar högre på neuroticism 
jämfört med extraversion. Respondenterna skattade i denna studie ett genomsnittligt 
medelvärde (M=32.21, SD=6.97) av upplevd skam och stigmatisering i relation till deras 
diagnos. Med tanke på att totalpoängen som individerna kunde skatta på upplevelsen av 
sin diagnos var 60 poäng verkar den upplevda skammen och stigmat för respondenterna 
vara måttlig. 
 
Att kvinnor skattar högt i grad av neuroticism går i linje med tidigare forskning (Weisberg 
et al., 2011; Zakrisson, 2010). Både neuroticism och extraversion är personlighetsdrag 
som tenderar att bli sammankopplade med diagnosen ADHD på grund av att de liknar 
symtombilden av den neuropsykiatriska diagnosen (Parker et al., 2004; Shea & Fisher, 
1996), det är därmed inte märkligt att respondenterna skattade högt i båda avseendena. 
Tidigare forskning visade att personer med hög grad av neuroticism har en större 
benägenhet för samsjukdomar och psykiatriska störningar (Nigg et al., 2002). Nigg med 
kollegor (2002) menade att ADHD diagnostiserade personer med hög grad av neuroticism 
är sårbara för samsjuklighet på grund av att de har kraftiga humörsvängningar, mycket 
negativa känslor och stora svårigheter med stresshantering. Av de 77 respondenter som 
deltog svarade 37% att de oroade sig i väldigt stor grad (stämmer absolut) och 40% 
svarade “stämmer ganska bra” (Se Bilaga 4), att oroa sig mycket är ett karaktärsdrag för 
hög grad av neuroticism (Zakrisson, 2010). Att oroa sig är även typiskt beteende inom 
generellt ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2014). I linje med ovanstående resonemang 



 16 
 
 visade resultatet från denna studie att personer med hög neuroticism upplever sin diagnos 
negativt (.34) (Se Tabell 2), dvs med hög neuroticism upplevs högre skam och 
stigmatisering. För individer med hög extraversion visades ett motsatt samband, dvs att 
hög grad av extraversion leder upplevelsen av diagnos i positiv riktning (-.22) (Se Tabell 
2). Resultatet för extraversion uppnådde inget signifikant värde (Se Tabell 2) (KI 95% [-
0.98 – 0.04]). de Raad och Perugini (2002) menade i sin forskning att extroverta individer 
har en viss orädsla för att möta nya erfarenheter. Att inte vara rädd för nya erfarenheter 
skulle kunna vara en förklaring till varför extraversion gav en positiv effekt av 
upplevelsen av diagnos i förhållande till skam och stigmatisering. Att en person med 
ADHD har hög grad av extraversion och därmed inte är rädd för att möta omvärlden samt 
är emotionellt proaktiv kan eventuellt antas vara goda förutsättningar för att inte uppleva 
stigmatisering eller skam (de Raad & Perugini, 2002; Eysenck, 1969, refererad i White, 
1999). Denna studie erhöll däremot som nämnt inget signifikant värde av extraversionens 
betydelse för upplevelse av diagnos. 
 
En primär tolkning av den negativa upplevelsen som respondenterna verkar uppleva i 
relation till deras diagnos skulle kunna bero på att de har ett beteendemönster som inte 
stämmer överens med normen. Individer som avviker från det som antas vara normalt kan 
leda till upplevd stigmatisering (Goffman, 2011). Individer med ADHD har vanligtvis ett 
beteendemönster som inte stämmer överens med det beteende som individer utan ADHD 
har (Biederman et al., 1994), vilket då kan uppfattas som ett beteende som avviker från 
normen. Skam antas vara en emotion som härleds från en känsla av att bli negativt 
nedvärderad eller förminskad genom andras ögon. Skam uppstår inte på grund av andras 
beteende utan någonting som känns hos individen (Gilbert & Andrews, 1998). Trots att 
medelvärdet för negativ upplevelse av sin diagnos var över medel och att skam anses vara 
en emotion som individen skapar om hen känner sig mindre värd än sin omgivning 
svarade 44% att de blir accepterade av sin omgivning (Se Bilaga 4). Över hälften av 
respondenterna (55.9%) ansåg däremot att de hade dåligt självförtroende (stämmer 
ganska bra=35.1% och stämmer absolut=20.8%) (Se Bilaga 4) vilket skulle kunna vara 
ett tecken på skamkänslor. Förmodligen beror skammen på i vilken kontext individen är 
och att det kan variera. I sin nära omgivning är individen förmodligen tryggare med sin 
ADHD än i nya sammanhang och det dåliga självförtroendet kommer eventuellt till mer 
uttryck i dessa situationer. Det var detta som Lassinantti (2014) menade att forskningen 
saknade, fokus på det själsliga dilemmat av att leva med ADHD. Likt Vårdguidens (2017) 
utsägande är individen mycket mer än sin diagnos och ofta glöms upplevelsen av att leva 
med en stigmatiserad diagnos bort då fokus ligger på symptombilden och problematiken 
som kommer med ADHD. 
 
En fråga som ställdes till respondenterna var huruvida de önskade att vara som alla andra, 
20.8% svarade “stämmer absolut” och 27.3% “stämmer ganska bra” (Se Bilaga 4). 
Svarsfrekvensen för ovanstående fråga kan tänkas bekräfta hypotesen kring att en individ 
med ADHD upplever sig ha ett avvikande beteende, likt sådan som Goffman benämner 
(2011). Det ska däremot nämnas att önskan om att få vara mer lik andra behöver 
nödvändigtvis inte bero på att hen avviker från normen, utan kan relateras till att 
problematiken som ADHD innebär är svår att leva med. Enligt forskning har flickor andra 
beteendemönster jämfört med pojkar som har ADHD, flickor uppvisar även stora 
beteendeskillnader jämfört med sina samkönade vänner utan ADHD (Nadeau et al., 
2002), därav kan det reflekteras över hur flickor eventuellt upplever avvikelse från två 
sorters normer. Eventuellt upplever flickor avvikande beteende från den norm som syftar 
till hur ett barn utan ADHD kan och bör bete sig samt den norm som upprätthåller en bild 
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 av hur ADHD ser ut. Frågan kring huruvida respondenterna ansåg att utredningen var 
positiv svarade 60% “stämmer absolut” (Se Bilaga 4). Att genomföra utredning för sin 
problematik är vad Vårdguiden (2017) framhävde som en avgörande faktor för 
hanteringen av sig själv och sin diagnos. Gillberg (2005) var i sin studie enig med att tidig 
utredning är en viktig förutsättning för att individen ska få hjälp att hantera sin diagnos. 
Att kvinnor får sin diagnos senare än män är väl dokumenterat (Socialstyrelsen, 2004), i 
denna studie var kvinnorna i sina sena tjugo år (M=27.34 år, SD=9.13) när de 
diagnostiserades. Att få sin diagnos vid 27-års ålder är relativt sent med tanke på att 
ADHD överlag ses som en beteendestörning hos barn (Socialstyrelsen, 2004). En hypotes 
är att kvinnor som får sin diagnos sent i livet har haft tid på sig att lära känna sin diagnos 
och upplever därmed inte lika mycket skam i jämförelse med barn, däremot ansåg som 
tidigare nämnt 60% av deltagarna att det ändå var positivt med utredning. Det kan 
tilläggas att diagnosens positiva betydelse i sociala sammanhang, dvs “att diagnosen 
medgav större självkänsla i sociala sammanhang” enbart upplevdes som ett totalt 
instämmande för 10% av respondenterna (Se Bilaga 4). En hypotes är att diagnosen har 
haft mer positiv betydelse för individen själv än för individen i sociala sammanhang. 
Argumentet att den sena åldern för diagnostisering skulle leda till mindre skam för 
personen då hen antas ha hunnit lära känna sig själv och sin diagnos motsägs när 
kvinnorna i denna studie har hög ålder för diagnostisering men även relativt hög upplevd 
skam och stigmatisering. 
 
Diagnosens omfattning bland befolkningen minskar mellan ung till vuxenålder från 5.3% 
till 4.4% (Polanczyk et al., 2007). Att leva med ADHD är en kronisk problematik, 
däremot är det sagt att individer som haft diagnosen som barn inte nödvändigtvis 
uppfyller de kliniska kriterierna för diagnosen som vuxna. Att vissa inte uppfyller 
kriterierna för diagnosen som vuxna beror inte på att diagnosen försvunnit i biologisk 
mening, däremot kan individen ha lärt sig hantera problematiken och att den därmed blir 
mindre omfattande. Att individen lär känna sin problematik i vuxen ålder förklarar en del 
av den minskade ADHD diagnostiseringen mellan barn och vuxna (Socialstyrelsen, 
2004). Enligt Socialstyrelsen (2004) mildras vanligtvis problematiken kring 
hyperaktiviteten och impulsiviteten med åldern, däremot kvarstår 
uppmärksamhetsvårigheterna. Många vuxna med ADHD beskriver sig själva som 
stresskänsliga, de beskriver att de har svårigheter att organisera sitt liv och sina åtaganden. 
Vuxna med ADHD beskriver en emotionell känslighet och att de får upprepade 
minnesbilder från sin barndomsproblematik i de fall där deras egna barn utreds 
(Socialstyrelsen, 2004). Att de personer som i vuxen ålder uppfyller kriterierna för ADHD 
beskriver sin dagliga problematik som nyligen nämnts kan indikera att neuroticism 
påverkar dem i upplevelsen. Att ha en hög grad av neuroticism medför en emotionell 
känslighet (Zakrisson, 2010). När övrig problematik såsom hyperaktivitet och 
impulsivitet som överlag går hand i hand med extraversion (Parker et al., 2004) 
försvinner, återstår uppmärksamhetsvårigheterna och eventuellt kvarstår neuroticism som 
en påverkande faktor av hur du mår. Föreliggande studie baserades enbart på vuxna med 
ADHD. De upplevde att det neurotiska personlighetsdraget påverkade dem negativt i 
relation till skam och stigmatisering (Se Tabell 2). 
 
Kritisk reflektion av studien 
I föreliggande studie skickades en webbaserad enkät ut i olika Facebook grupper som alla 
var inriktade på ADHD. En av dessa grupper var en grupp som enbart kvinnor med olika 
kombinationer av ADHD fick delta i (Flickor med ADHD/ADD). Övriga grupper bestod 
av både manliga och kvinnliga medlemmar, det är däremot osäkert hur många av 
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 respektive kön som var medlemmar samt hur många som var aktiva och såg enkäten. 
Studiens syfte var inledningsvis att studera hur personlighetsdragen påverkar könen olika 
i sin upplevelse av diagnosen. Vid insamling av data deltog 77 kvinnor och fem män, 
könsfördelning var olycklig i den aspekt att det resulterade i exkludering av en tredje 
frågeställning. En bättre könsfördelning hade behövts för att skapa en starkare 
trovärdighet och möjlighet till jämförelse. Att genomföra en pilotstudie innan den faktiska 
datainsamlingen hade varit en god förutsättning för att nå det deltagande som önskats. 
 
Efter studiens datainsamling uppkom frågor kring varför männen var frånvarande. Vi tog 
därmed kontakt med två män i vår närhet som vi vet har diagnosen ADHD. Vi frågade 
om de ville dela med sig av eventuella synpunkter och tankar kring att delta i enkätstudier. 
Dessa män uttryckte att de valde aktivt att inte svara på enkäten, precis som de väljer att 
inte delta i någon sorts undersökning som kräver ett visst engagemang. Männen påtalade 
att det är på grund av deras diagnos (ADHD) som de inte “kan” svara, att de vet att de 
inte kommer “orka” ta sig igenom en hel enkät. Resonemanget som de uttrycker är inte 
obegripligt att förstå då populationen vi ville undersöka faktiskt besitter 
koncentrationssvårigheter. En bättre anpassning efter våra deltagares problematik hade 
kunnat vara gynnsamt, till exempel hade en möjlighet att pausa enkäten och återkomma 
varit en idé. Att kombinera den kvantitativa ansatsen kring personlighet med en kvalitativ 
ansats för upplevelse av diagnos hade förmodligen genererat i färre men djupare svar och 
därmed eventuellt hade varit att föredra. 
 
En pilotstudie hade varit gynnsamt även för granskning av frågeformuläret. Testet “Big 
Five inventory” som skapades av Costa och Mcray och översatt av Claesson, Person och 
Akrami (1992; 2001, refererade i Zakrisson, 2010) innehöll från början totalt 44 frågor, 
däribland åtta som mätte extraversion och åtta som mätte neuroticism. På grund av att ett 
misstag gjordes vid urval av frågor exkluderades fyra frågor för respektive 
personlighetsdrag. Åtta frågor för respektive personlighetsdrag kan även det anses som 
för få för att fånga upp ett personlighetsdrag i sin helhet men de hade behövts för att stärka 
tillförlitligheten i denna studie. När det enbart blev fyra frågor som mätte respektive 
personlighetsdrag reserverar vi oss för att resultatet innehåller mycket osäkerhet.  
 
I studien genomfördes en multipel regressionsanalys, den hjälpte oss att predicera en 
individs upplevelse av att leva med ADHD utifrån personens grad av extraversion och 
neuroticism samt kontrollerar för bakomliggande variabler. Vi valde att kontrollera för 
typ av diagnos samt samsjuklighet då vi intuitivt antog att dessa kunde påverka hur 
individen upplever sin diagnos. Med formeln (Se Formel 50+8m i Borg & Westerlund, 
2012, s 421) i förbehåll krävdes fler deltagare än vad vi åstadkom vilket gör att resultatet 
bör beaktas med försiktighet. 
 
Mätinstrumentets reliabilitet räknades på tre stycken Cronbach’s alfa, för item som mätte 
upplevelsen av diagnos erhölls ett värde på 0.71. De item som mätte neuroticism erhöll 
ett reliabilitetsvärde på 0.61 och extraversion på 0.73. Trots att reliabilitetsvärdena ser 
godtyckliga ut är de begränsade då studien innehåller för få items. Denna studie saknar 
validitet vilket leder till att ingen generalisering till populationen kan göras. Inga kausala 
samband kan dras mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln då det 
kan finnas många faktorer som påverkar en individs upplevelse av att leva med ADHD 
(Borg & Westerlund, 2012). Den innehållsmässiga validiteten av personlighetstestet 
skulle kunna försvaras då mätverktyget sedan tidigare blivit validerat av Zakrisson 
(2010), att det däremot skedde misstag som exkluderade item gör därmed denna något 
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 lägre då det saknas full täckning av begreppen extraversion och neuroticism. Det ska även 
tilläggas att det förmodligen finns fler dimensioner av personlighetsdragen som bör tas i 
beaktning för att få en säker innehållsvaliditet. Innehållsvaliditeten för upplevelse av 
diagnos är osäker då frågorna utformades av författarna själva. Vissa av frågorna är 
eventuellt för konkreta, exempelvis “Jag skäms över min diagnos” eller “Jag upplever 
min diagnos som en funktionsnedsättning” (Se Bilaga 4). Risk finns att ovan nämnda 
frågor inte besvaras sanningsenligt på grund av eventuell social önskvärdhet eller andra 
faktorer. Ett förbättringsförslag hade varit att frågorna inte ställs på ett konkret vis utan 
att de istället frågar om sådant som indirekt medför en innebörd av skam eller 
stigmatisering utan att direkt fråga huruvida någon skäms. Eventuellt hade ett 
validiteteskriterium stärkt frågornas samstämmighet. 
 
Framtida forskning 
Under den inledande delen av denna studie presenterades flera forskares frustration över 
att det råder bristande forskning kring ADHD och kön (e.g Weisberg et al., 2011; 
Zakrisson, 2010). Forskningen är ofta baserad på hur män beter sig och upplever sin 
ADHD och att kvinnor därmed glöms bort, tydliga argument finns för att 
diagnoskriterierna inte mäter kvinnlig ADHD utan enbart männens (Arnett et al., 2015; 
Nadeau et al., 2002). Kvinnor och män har genom tidigare forskning skattat olika på 
personlighetsdrag, dvs kvinnor skattar högre på neuroticism och män högre på 
extraversion (Zakrisson, 2010). Ett huvudsakligt argument till varför ADHD och 
personlighetsdrag tillsammans med kön bör studeras vidare är för att många kvinnor 
förmodligen hamnar mellan stolarna för diagnostisering, ofullständig forskning genererar 
i ofullständiga resultat. Det som samtliga forskare är överens om är vikten av en tidig 
diagnos för att förebygga negativa utfall (Nigg et al., 2002: Parker et al., 2004). Precis 
som forskaren Nigg med kollegor (2002) anser vi att personlighetsdrag är av yttersta vikt 
för framtida ADHD-forskning, förmodligen är det fler personlighetsdrag än neuroticism 
och extraversion som predicerar hur en individ upplever sin diagnos. Kan vården förutspå 
och arbeta aktivt med samsjuklighetsprevention på basis av personens personlighet kan 
detta skapa en trygghet för såväl individen som omgivningen. Även vidare studier hur 
andra faktorer så som socialt stöd, utbildning, arbete etc., påverkar en person med ADHD 
är av vikt för att minska negativa utfall. 
 
Intressant hade även varit att undersöka skillnaderna mellan de olika diagnoserna, ADHD 
och ADD. En hypotes är att personer med ADD eventuellt har en högre sårbarhet för 
samsjukdomar och störningar liksom emotionell instabilitet på grund av att de oftare än 
personer med kombinerad form av ADHD har svårigheter att aktivera sig och svävar ofta 
iväg i sina tankar. Det hade därmed varit av intresse att undersöka huruvida 
personlighetsdragen skiljer sig i sin påverkan på upplevelsen av att leva med diagnosen 
beroende på vilket typ av ADHD individen har. Då även detta skiljer sig mellan kvinnor 
och män hade resultatet eventuellt visat på andra samband. Procentuellt är det fler som 
diagnostiseras med ADD inom det kvinnliga könet jämfört med det manliga, diskussion 
har föranletts av att detta skett på grund av att läkare missar kvinnors hyperaktivitet och 
därmed feldiagnostiserar dem med ADD istället för ADHD i form av hyperaktivitet 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Slutsats 
Föreliggande studie visade ett resultat på att individer påverkas negativt av neuroticism i 
deras upplevelse av sin ADHD-diagnos. Medelvärdet gällande upplevelse av diagnos 
blev över medel vilket indikerade att respondenterna upplevde måttlig skam och 
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 stigmatisering. De karaktärsdrag som nämns inom neuroticism, exempelvis emotionell 
instabilitet och ängslighet, har i tidigare forskning visats leda till hög sårbarhet för 
samsjuklighet och psykiatriska störningar, däremot visade denna studie inget sådant 
samband. Resultatet som denna studie erhöll går delvis ihop med tidigare forskning, men 
på grund av att tidigare forskning är bristfällig samt denna studies egna brister förblir 
vissa resonemang ofullständiga. Ett konkret förslag för framtida forskning är att fortsätta 
studera personlighetsdragen i relation till en diagnos då det kan vara av stor betydelse för 
individens symptom och välmående. Vidare vill författarna av denna studie inspirera 
framtida forskning till att fokusera på det själsliga dilemmat av diagnosen samt utöka 
kunskapen om kvinnors ADHD, föreliggande studie är ett litet tillskott i denna riktning.  
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 Bilagor 
 
Bilaga 1. Informationstext 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ett visst 
personlighetsdrag och upplevelsen av att leva med en ADHD/ADD diagnos. Syftet är 
även att se om personlighetsdragen påverkar könstillhörigheterna olika i upplevelsen av 
att leva med diagnosen.  
 
Du kommer nu få svara på tre delar, där först bakgrundsinformation kommer att anges, 
sedan frågor som berör din personlighet, följt av hur du upplever att leva med ADHD 
eller ADD. Vi önskar att enbart personer med en fastställd ADHD eller ADD diagnos 
svarar på enkäten. 
 
Data som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte, det är enbart vi och 
vår handledare som kommer att ha access till rådata. Det råder total anonymitet och ingen 
data som kan kopplas till din identitet kommer att samlas in. Deltagandet är frivilligt och 
du får när som helst avbryta utan att ange orsak.  
 
Vi ber att du som svarar är över 18 år, ålder vid diagnostisering spelar ingen roll. 
 
Uppstår det frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via epost: 
Isa Castenberg: isacastenberg@gmail.com  
Elsa Erstrand:  elsaerstrand@gmail.com   
 
Vi tackar för ditt deltagande! 
 
Hälsningar Isa Castenberg och Elsa Erstrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 Bilaga 2: Personlighetstest avsett att mäta extraversion och neuroticism 
 

 Jag ser mig själv som 
någon som….   

Stämmer 
absolut inte  

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt  

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
absolut  

1. Är pratsam 
     

2. Är deprimerad, nere 
     

3. Är reserverad 
     

4. Är avspänd, hanterar 
stress väl  

     

5. Är full av energi  
     

6. Kan vara spänd 
     

7. Sprider mycket 
entusiasm 

     

8. Oroar sig mycket  
     

9. Har en självhävdande 
personlighet 

     

10. Kan vara lynnig 
     

11. Är ibland blyg, 
hämmad 

     

12. Blir lätt nervös 
     

13. Är utåtriktad, 
sällskaplig 

     

14. Är känslomässigt 
stabil, blir inte upprörd 
så lätt 

     

15. Tenderar att vara 
tystlåten  

     

16. Förblir lugn i spända 
situationer 

     

Källa: Claesson, Person och Akrami (2001, refererad i Zakrisson, 2010). Not: Frågor i 
kursivt exkluderas från enkäten. 

 

 



  
 
 Bilaga 3: Frågor avsedda att mäta upplevelsen av diagnos  

I och med min diagnos 
upplever jag... 

Stämmer 
absolut inte  

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt  

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
absolut  

Jag har lågt 
självförtroende 

     

Jag upplever att jag blir 
accepterad från min 
omgivning 

     

Jag upplever ett stort stöd 
från vänner och familj 

     

Jag ser min diagnos som 
en styrka 

     

Jag hade en positiv 
inställning till att 
genomföra utredning 

     

Diagnosen har ökat min 
självkänsla i nya sociala 
sammanhang 

     

Jag berättar öppet om min 
diagnos utan problem 

     

Jag undviker sociala 
sammanhang 

     

Jag upplever min diagnos 
som en 
funktionsnedsättning 

     

Jag skäms över min 
diagnos 

     

Jag önskar ofta att jag 
vore som alla andra 

     

Jag undviker att inleda 
partnerskap på grund av 
min diagnos 

     

 
 

 

 

 
 



  
 
 Bilaga 4. Svarsfrekvens i procent (%) av samtliga item samt medelvärde och 
(standardavvikelse) för respektive item. 

Variabel Item Stämmer 
absolut 
inte 

Stämmer 
ganska 
dåligt  

Stämmer 
varken 
bra eller 
dåligt  

Stämmer 
ganska 
bra 

Stämmer 
absolut 

Medelvärde 
(Standardavvikelse) 

Extraversion Är pratsam  2.6% 9.1% 18.2% 36.4% 33.8% 3.90 (1.06) 
 Är reserverad  9.1% 14.3% 31.2% 37.7% 7.8% 2.79(1.08) 
 Är full av energi  7.8% 19.5% 28.6% 24.7% 19.5% 3.29(1.21) 
 Sprider mycket 

entusiasm  
  

2.6% 10.4% 20.8% 49.4% 16.9% 3.68(0.96) 

Neuroticism Är deprimerad, nere  9.1% 26% 31.2% 24.4% 10.4 3.00(1.14) 
 Är avspänd, 

hanterar stress väl  
33.8% 39% 16.9% 10.4% 0% 3.96(0.97) 

 Kan vara spänd  0% 1.3% 23.4% 53.2% 22% 3.96 (0.72) 
 Oroar mig mycket  2.6% 3.9% 15.6% 40.3% 37.7% 4.06(0.96) 

Upplevelse 
av diagnos 

Jag har lågt 
självförtroende  

1.3% 13.0% 29.9% 35.1% 20.8% 3.61 (1.00) 

 Jag upplever att jag 
blir accepterad från 
min omgivning  

6.5% 19.5% 29.9% 36.4% 7.8% 2.81(1.05) 

 Jag upplever ett 
stort stöd från 
vänner och familj  

5.2% 9.1% 26% 41.6% 18.2% 2.42(1.05) 

 Jag ser min diagnos 
som en styrka  

9.1% 22.1% 41.6% 18.2% 9.1% 3.04(1.07) 

 Jag hade en positiv 
inställning till att 
genomföra 
utredning  

1.3% 2.6% 15.6% 20.8% 59.7% 1.65(0.93) 

 Diagnosen har ökat 
min självkänsla i nya 
sociala 
sammanhang   

9.1% 11.7% 39% 29.9% 10.4% 2.79(1.08) 

 Jag berättar öppet 
om min diagnos 
utan problem  

13% 11.7% 14.3% 28.6% 32.5% 2.44(1.39) 

 Jag undviker sociala 
sammanhang  

10.4% 22.1% 39% 26% 2.6% 2.88(1.00) 

 Jag upplever min 
diagnos som en 
funktionsnedsättning  

10.4% 16.9% 19.5% 32.5% 20.8% 3.36(1.00) 

 Jag skäms över min 
diagnos  

55.8% 10.4% 26% 6.5% 1.3% 1.87(1.09) 

 Jag önskar ofta att 
jag vore som alla 
andra  

16.9% 18.2% 16.9% 27.3% 20.8% 3.17(1.40) 

 Jag undviker att 
inleda partnerskap 
på grund av min 
diagnos 
  

46.8% 13% 20.8% 15.6% 3.9% 2.17 (1.30) 

Not: Röd*Extraversion. Blå*neuroticism. Grön*upplevelse av diagnos 


