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Forskningen kring sambandet mellan ADHD och olika 
personlighetsdrag är fortfarande begränsad. Syftet med den 
föreliggande studien var att undersöka skillnader inom de fem 
personlighetsdimensionerna (Big Five) mellan personer med en 
ADHD diagnos och de utan diagnos i Sverige. De personer med 
ADHD förväntades uppvisa lägre grad av Conscientiousness och 
Agreeableness samt högre grad av Neuroticism än de utan denna 
diagnos. Totalt 140 unga vuxna med eller utan ADHD problematik 
fyllde i ett Big Five test. Resultaten visade att de med ADHD 
rapporterade signifikant lägre grad av Agreeableness och 
Conscientiousness men högre grad av Neuroticism än de utan denna 
nedsättning. Resultaten var i linje med tidigare forskning och studiens 
begränsningar diskuterades samt förslag på vidare studier inom detta 
område.  

 
 
Intresset för Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och personlighet har med 
åren ökat och detta till stor del på grund av den växande diagnostiseringen samt 
kunskapen om denna nedsättning hos både barn och vuxna (Parker, Majeski & Collin, 
2004). Att studera detta samband skulle enligt Parker et al. (2004) kunna medföra ökad 
förståelse för detta tillstånd och strukturen hos kliniska störningar. Författarna menar 
vidare att forskningen om ADHD och personlighet tidigare till största del haft fokus på 
ett begränsat område, sambandet mellan dimensionen Extraversion och ADHD, och till 
största del sensationssökandet inom denna dimension. Detta intresse anses vara baserat 
på antagandet att personer med denna funktionsnedsättning saknar inre stimulans. Detta 
följs sedan av att individens störande beteendemönster ses som en slags kompensering 
för sin låga aktiveringsnivå (arousal)(Parker et al., 2004). Fokus har även legat på 
dimensionen Neuroticism, vilket har medfört att andra grundläggande dimensioner som 
Openness, Conscientiousness och Agreeableness har fått allt mindre uppmärksamhet 
(Parker et al., 2004).  
 
Den föreliggande studien avsåg att finna ett samband mellan ADHD och personlighet i 
Sverige där forskning närmast är obefintlig. Detta med anledning att fördjupa 
förståelsen mellan denna diagnos och de fem grundläggande 
personlighetsdimensionerna (Big Five). Varför detta samband ansågs vara av stor 
betydelse att undersöka i denna studie berodde på ett stort intresse för diagnosen men 
också huruvida olika personlighetsdrag skiljer sig mellan de som har ADHD och de som 
inte har denna diagnos. Att undersöka detta samband skulle kunna öka förståelsen kring 
den problematik som ofta uppstår hos en individ med denna nedsättning. Eftersom att 
medicinering tycks vara förstahandsvalet och den vanligaste behandlingsmetoden för 
denna diagnos så skulle ökad kunskap om hur nedsättningen samspelar med olika 
personlighetsdrag eventuellt förenkla och förtydliga diagnostiseringen. Detta i form av 
att upptäcka diagnosen i ett tidigare skede, få rätt typ av behandling men också mer 



 

 

specifikt i vidare studier även undersöka skillnader mellan kvinnor och män i olika 
åldrar med en ADHD diagnos. Om det finns tydliga skillnader i personlighet mellan de 
som har diagnosen och de som inte har den, så skulle denna kunskap kunna medföra 
ökad insikt i hur dessa individer kan bli hjälpta och förstådda i skolan, på arbetet eller i 
hemmet. Detta exempelvis genom att belysa och lyfta upp de styrkor i personlighetsdrag 
som diagnosen medför men också som stöd/hjälp i den problematik som kan vara en 
följd av vissa andra delar i personligheten.  
 
ADHD hos vuxna är enligt Nigg et al. (2002) en nedsättning som uppstår redan i 
barndomen. Författarna berättar om att trots att det finns ett stort teoretiskt intresse 
kring denna funktionsnedsättning, så är kunskapen om ADHD och dess beståndsdelar i 
relation till olika personlighetsdrag hos vuxna något begränsad. Vidare förklarar 
författarna att befintliga modeller gällande personlighet och neuropsykiatri ofta 
återspeglar olika analysnivåer av samma fenomen. Detta anser de talar för en 
konceptuell integration mellan dessa två områden (Nigg et al., 2002). Gomez och Corr 
(2014) skriver i sin artikel om hur viktigt det är att undersöka sambandet mellan 
psykologiska funktionsnedsättningar och personlighetsdrag samt temperament. Detta 
skulle enligt författarna kunna förbättra förståelsen kring kliniskt ärftliga tillstånd, dess 
orsaker, tillväxt, prognos inför framtiden och olika behandlingsmetoder (Gomez & 
Corr, 2014). Tidigare studier har enligt Salgado et al. (2009) visat stöd för att personer 
med ADHD erhåller högre grad av novelty seeking och harm avoidance. Dock finns det 
ingen direkt forskning kring huruvida detta har att göra med personlighetsdrag i samspel 
med specifika undergrenar och dimensioner av 
Funktionsnedsättningen (Salgado et al., 2009). Det är särskilt viktigt att studera dessa 
samband i Sverige där forskning närmast är obefintlig. Den föreliggande studien 
undersöker skillnader inom de fem personlighetsdimensionerna (Big Five) mellan unga 
vuxna med ADHD och de utan denna nedsättning i en svensk population.  
 
ADHD som diagnos generellt 
Parker et al. (2004) förklarar i sin artikel att ADHD är en av de mest diagnostiserade 
funktionsnedsättningarna bland barn. Problematiken som följs av diagnosen består 
enligt DSM-IV av ett genomgående mönster med hyperaktivitet/impulsivitet och/eller 
ouppmärksamhet som utvecklingsmässigt anses vara olämpligt. Procentuellt enligt 
artikeln har uppskattningsvis 3-5 % av alla barn i skolan diagnosen (Parker et al., 2004). 
Vidare förklarar författarna Gomez och Corr (2014) mer detaljerat i sin artikel om att 
ADHD enligt DSM-IV är en diagnos som består av arton symptom vilket tidigare delats 
in i två grupper, ADHD och ADD, båda bestående av nio symptom. 
Funktionsnedsättningen delas dock idag in i tre undergrenar: ADHD med endast 
ouppmärksamhet (varav minst sex stycken är ouppmärksamhetssymptom), ADHD med 
endast hyperaktivitet/impulsivitet (varav minst sex stycken är hyperaktivitetssymptom) 
och ADHD där både ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet föreligger (varav 
minst sex stycken är ouppmärksamhetssymptom och sex stycken är 
hyperaktivitetssymptom)(Gomez & Corr, 2014). Vanligast förekommande är den första 
undergrenen som brukar kallas ADD (ouppmärksamhet) och den sista som går under 
benämningen ADHD (ouppmärksamhet och hyperaktivitet). I den föreliggande studien 
användes endast dessa två undergrenar. 
 
 



 

 

3 

ADHD och komorbida sjukdomar/störningar 
En person med ADHD har enligt Nigg et al. (2002) problem med uppmärksamheten och 
organisering, vilket är kopplat till inlärningssvårigheter och internaliserade symptom 
som ångest och depression. Delar av diagnosen som omfattas av 
Hyperaktivitet/impulsivitet har visat sig ha ett starkare samband till bland annat 
aggressivitet och antisocialt beteende (Nigg et al., 2002). En person med ADHD lider 
enligt författarna ofta av medföljande samtida störningar/funktionsnedsättningar vilket 
enligt forskning kan härledas och förklaras biologiskt (Nigg et al., 2002). Det har även 
visat sig att barn med denna nedsättning löper större risk för ytterligare diagnoser som 
till exempel beteendestörningar, tvångssyndrom (OCD), generell depression och 
inlärningssvårigheter i kombination med nedsättningen (Parker et al., 2004). Liknande 
forskningsfynd har påträffats bland vuxna med ADHD, där hög grad av antisocial 
personlighet, ångest, depression och drogmissbruk förekommer (Faraone et al. 2000). 
Förutom OCD har det även visat sig att ångest samt andra emotionella störningar 
förekommer hos både barn och vuxna med ADHD (Gomez & Corr, 2014).  
 
ADHD hos vuxna  
Nigg et al. (2002) skriver i sin artikel om att diagnosen ADHD är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning vilket omfattas av att en person med denna nedsättning har 
beteendemässiga, kognitiva och affektiva svårigheter i livet som uppstår redan i tidig 
ålder och vidare anses vara en kronisk diagnos (Nigg et al., 2002). Enligt Gomez och 
Corr (2014) finns det forskningsstöd för att nedsättningen visat sig vara relativt stabilt 
från barndomen till vuxenlivet. Diagnosen har enligt författarna även visat sig ha 
genetisk förankring, vilket har fått sitt stöd genom studier på familjer, tvillingar och 
adoptionsbarn (Gomez & Corr, 2014). Trots att förekomsten av ADHD anses minska 
med åldern, så är det osäkert hur stor förändring som sker mellan att vara ung vuxen och 
vuxen med ADHD (Parker et al., 2004). Uppskattningsvis har forskning givit stöd för 
att diagnosen existerar mellan 50-80 % i tonåren och mellan 30-50 % i vuxen ålder 
(Parker et al., 2004). Det finns enligt Faraone et al. (2000) studier som visat stöd för ett 
samband gällande vissa biologiska funktioner vilket visat sig förekomma hos både barn 
och vuxna med ADHD. Detta rör sig om avvikelser i samma delar av hjärnan där det 
visat sig finnas en samhörande koppling och karaktäristiska drag hos både barn och 
vuxna med diagnosen (Faraone et al., 2000). Enligt Nigg et al., (2002) är det många 
med denna nedsättning som i vuxen ålder inte uppfyller samtliga krav för att få en full 
diagnos, men flertalet kan fortfarande ha pågående problem med bland annat 
uppmärksamhet, impulsivitet och olika känslomässiga problem. Författarna menar 
vidare att personlighetsmässig problematik och/eller personlighetsstörningar skulle 
kunna vara en följd av detta. Forskningen har enligt författarna även visat stöd för att 
barn med en ADHD diagnos kan ha en ökad risk för antisocial beteendestörning i vuxen 
ålder. Depressioner och ångeststörningar hos vuxna med denna nedsättning är också 
något som visat sig vara vanligt förekommande (Faraone et al., 2000). Att som vuxen ha 
denna funktionsnedsättning anses vara något plågsamt om det beblandas med andra 
kliniska syndrom som ofta kan bestå av liknande symptom (Nigg et al., 2002). I kliniska 
och forskningsrelaterade sammanhang angående förståelsen och kunskapen kring 
ADHD hos vuxna, anses det därför vara viktigt att få insikt i vilka ADHD symptom 
som uppstod och vilka som existerade redan i barndomen.  Problematiken som följs av 
nedsättningen har ofta visat sig bli förväxlad med symptom påverkade av bland annat 
emotionella störningar och vissa personlighetsstörningar (Nigg et al., 2002). 
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Samband mellan ADHD problematik och personlighetsdrag 
Det finns enligt Nigg et al. (2002) ett perspektiv på att ADHD symptom, tillsammans 
med temperament och andra externa faktorer, anses kunna påverka/tillföra något i 
utvecklingen av personlighetsdrag hos vuxna. Författarna diskuterar vidare kring olika 
synvinklar på relationen mellan denna nedsättning och olika grundläggande 
personlighetsdrag. En synvinkel menar författarna är att diagnosen inte borde relateras 
till grundläggande personlighetsdrag medan en annan (motsägande) synvinkel omfattas 
av att personlighetsdrag borde ses som grundläggande beståndsdelar för de individuella 
skillnader som existerar hos personer i största allmänhet. Vidare berättar författarna att 
detta skulle kunna innebära att nedsättningen endast uppvisar varierande kombinationer 
av olika personlighetsdrag (Nigg et al., 2002). Vilket av dessa två perspektiv som är 
rättvisande anser författarna skulle kunna existera någonstans mellan dessa två 
synvinklar. Vidare menar författarna att från ett utvecklingsperspektiv kan det finnas ett 
möjligt samband mellan humör, personlighet och ADHD, vilka är relaterade till 
neurobiologiska system. Genom att titta närmre på dessa samband så skulle, enligt 
författarna, detta kunna skapa en större insikt om hur, när och varför denna diagnos 
uppstår i tidig ålder för att sedan fortlöpa i vuxen ålder. Detta skulle även kunna påverka 
den teoretiska helhetsbilden om hur ADHD och personligheten uppstår och utvecklas i 
tidig ålder (Nigg et al., 2002). 
 
ADHD och personlighet ur ett biologiskt perspektiv 
Ur ett biologiskt perspektiv på ADHD och personlighet har forskningen avseende 
molekylär genetik visat stöd för ett möjligt samband mellan ADHD och grundläggande 
personlighetsdrag, vilket i sin tur skulle kunna förklara förekomsten och sambandet 
mellan dessa två områden (Nigg et al., 2002). Laas et al. (2014) fann stöd för att 
Neuropeptide S och dess receptor NPSR1 är involverad i regleringen av hjärnans 
aktivering (arousal), uppmärksamhet och ångest. Vidare förklarar författarna att 
affektiva och ångestrelaterade störningar/sjukdomar kan utvecklas som en följd av en 
interaktion mellan biologiska förbestämmelser som genetisk variation i 
gensammansättning samt miljömässiga faktorer som tidigare händelser i livet och 
familjens omgivning. (Laas et al., 2014). Studier på barn har enligt Faraone et al. (2000) 
även visat stöd för ett flertal gener som är involverade i ADHD. Forskningsresultat på 
D4 dopamin receptorn har visat störst stöd då denna genotyp, som visat sig vara 
associerad med ADHD, anses förmedla en dålig respons till dopamins neurotransmittor, 
som tros vara det som orsakar ADHD. Enligt författarna visar forskningsresultat 
sammanfattningsvis på en frontal dopaminbaserad hyperaktivitet hos vuxna med denna 
nedsättning (Faraone et al., 2000).  
 
Parker et al. (2004) berättar i sin artikel om en modell utvecklad av Barkley som haft 
stort inflytande och som är baserad på tidigare forskningsarbeten. Denna modell bygger 
på att ADHD är en nedsättning i beteendeinhibering inom fyra exekutiva 
neuropsykologiska funktioner: självreglering av affekt-motivation aktivering (arousal), 
internalisering av språket, arbetsminne och beteendeanalyser. Det finns enligt 
författarna en utbredd syn av att personer med denna nedsättning, som en följd av dess 
problematik, tenderar att söka extern stimulans genom ökad aktivitet och sensoriska 
erfarenheter (Parker et al., 2004).  
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Gomez och Corr (2014) förklarar i sin artikel om andra teoretiska ADHD modeller. 
Dessa modeller ger en intressant synvinkel och förklaring på hur ADHD och 
personlighet kan förklaras ur ett övergripande biologiskt perspektiv. Dessa modeller 
kan, enligt författarna, grupperas genom antingen en singulär eller multipel förgrening 
varav den förstnämnda avser att förklara ADHD genom en huvudsaklig nedsättning och 
den andra modellen genom två eller flera huvudsakliga nedsättningar. Den första 
modellen omfattas av kognitiva nedsättningar eller motivation, där inhiberingsförmåga 
anses vara en överordnad funktion. Dessa funktioner har visat sig tillhandahålla olika 
exekutiva funktioner som till exempel aktivitetsreglering, planering, emotion men även 
motivation. Vidare beskriver författarna att ADHD är en diagnos som uppstår genom en 
nedsättning av dessa exekutiva funktioner, där en huvudsaklig faktor anses vara 
inhiberingsförmågan hos dessa personer som är lägre jämförande med de som inte har 
diagnosen (Gomez & Corr, 2014). Den andra modellen om ADHD, vilket avser flera 
förgreningar, beskrivs av författarna istället som en samverkan mellan olika 
nedsättningar gällande motivation men också exekutiva funktioner. Dessa anses vidare 
individuellt påverka ADHD på olika sätt. Vidare beskrivs det i artikeln att exekutiva 
kontroll- och motivationsprocesser går under benämningarna ”top down” och ”bottom 
up” processer. Beteenden som anses vara Top down-kontrollerande är de beteenden hos 
en individ som är målinriktade, kapacitetsberoende och planerande. Beteenden som 
anses vara Bottom up-kontrollerande består istället av omedelbara handlingar som 
utgörs av affektiv respons. Sammanfattningsvis förklarar författarna att modellen som 
bygger på en förgrening inte förklarar diagnosen genom att dela upp det i 
ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet. Den andra modellen med flera 
förgreningar anses istället förklara diagnosen genom att olika processer påverkar ADHD 
jämförande med ADD.  
 
Angående hur dessa modeller kan ge en biologisk förklaring kring personlighet och dess 
samband med ADHD så beskriver Gomez och Corr (2014) vidare om den tvågrenade 
modellen och att ouppmärksamhet anses vara kopplat till nedsättningar i motivation. 
Hyperaktivitet/impulsivitet däremot anses ha ett samband med nedsättningar i exekutiva 
funktioner (Gomez & Corr, 2014). Författarna berättar vidare om forskning som visat 
stöd för att personlighetsdrag som anses vara relaterat till låg grad av initiativkontroll, 
medvetenhet och flexibilitet skulle kunna relateras till top down- styrda processer. Detta 
anses kunna relateras till ouppmärksamhet inom diagnosen. Personlighetsdrag som 
anses vara relaterat till hög agerandekontroll, negativa känslor, neuroticism, 
extraversion och låg acceptansförmåga anses istället ha ett samband med processer som 
är bottom up-kontrollerande. Detta anses även kunna relatera till 
hyperaktivitet/impulsivitet inom diagnosen. Sammanfattningsvis finns det mycket 
teoretiskt stöd angående hur viktigt det är att undersöka hur olika personlighetsdrag kan 
relateras till ADHD. Detta skulle enligt författarna kunna öka förståelsen kring denna 
funktionsnedsättning och särskilt gällande befintliga beteendekriterium men också 
överensstämmelsen samt hur själva diagnosen utvecklas med tiden (Gomez & Corr, 
2014). 
 
De fem personlighetsdimensionerna (Big Five) och ADHD  
Femfaktorteorin (Big Five) är en personlighetsteori grundad av McCrae och Costa som 
består av fem överordnade faktorer även kallat dimensioner. Dessa dimensioner går 
under benämningarna: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness och 
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Neuroticism. För att mäta i hur hög eller låg grad en person besitter dessa egenskaper 
inom varje dimension finns flera typer av tester i olika stor omfattning. I denna studie 
användes ett utvärderat BFI (Big Five Inventory)-test.  
 
Extraversion: En vanlig uppfattning enligt Nigg et al. (2002) är att det finns ett tydligt 
samband mellan dimensionen Extraversion och ADHD. Detta beror enligt författarna på 
att dimensionen som ursprungligen definierades av H. J. Eysenck ansågs omfatta 
impulsivitet, men också att vara aktiv och social som person. Med tiden upptäckte 
Eysenck med flera att impulsivitet inte kunde relateras med de andra dragen inom 
dimensionen och detta togs därefter bort. Idag anses Extraversion vara kopplad till 
positiva känslor och att en person har ett mer mottagligt/framåtsträvande perspektiv mot 
sin sociala och materiella omgivning. Sammanfattningsvis består denna dimension av 
att en person är social, aktiv och självsäker (Nigg et al., 2002). Författarna nämner i sin 
artikel även att studier i USA har visat stöd för att extroverta personer anses ha större 
social förmåga än introverta, men det har även visat sig att extroverta personer får mer 
uppmärksamhet från andra personer och kan ha högre status inom olika sociala grupper. 
Dessa drag enligt författarna är motsatsen till de drag som barn, tonåringar och vuxna 
med ADHD ofta har. Istället nämner de exempel på vanligt förekommande 
personlighetsdrag som karaktäriserar en person med ADHD, detta i form av bristande 
social förmåga, negativa reaktioner från omgivningen och social uteslutning (Nigg et 
al., 2002). Slutligen menar författarna att en lösning för att förtydliga vad denna 
dimension omfattar skulle kunna vara att applicera andra modeller som mäter 
personlighetsdrag, detta skulle då innebära en uppdelning avseende aktivitetsnivå, social 
förmåga och positiva emotioner. Vidare menar författarna att ADHD skulle kunna 
relateras till vissa delar inom dimensionen, som sökandet efter att bli upprymd, men inte 
till andra drag som exempelvis värme gentemot andra personer. (Nigg et al., 2002) 
 
Conscientiousness: Låg grad av Conscientiousness innebär enligt Nigg et al., (2002)  
svårigheter i att hålla fokus, koncentrera sig och hålla fast vid uppgifter. Denna 
dimension omfattas av i vilken utsträckning en person kan hantera/kontrollera sina 
impulser i sociala förutsättningar/uppgifter och förutsätter uppgifts- och målrelaterat 
beteende. De som har hög grad av denna dimension anses vara medvetna och 
organiserade individer som tar ansvar och genomför olika uppgifter, projekt samt 
åtaganden effektivt och, utifrån individen, på ett egetkontrollerande sätt. Forskningen 
pekar på att vuxna med ADHD har en lägre grad av Conscientiousness jämförande med 
de som inte har diagnosen (Nigg et al., 2002). 

 
Agreeableness: Funktionella och interpersonella problem är enligt Nigg et al., (2002) 
ofta en följd av att ha ADHD. Detta leder enligt författarna ofta till problem inom 
dimensionen Agreeableness, vilket kort beskrivet innebär acceptans. Mer ingående 
omfattas denna dimension av personlighetsdrag som att känna sig duglig, kunna lita på 
andra, medgörlighet och omtänksamhet mot andra personer. Personer med låg grad av 
acceptans upplever ofta motstånd från andra individer, blir kanske mobbade, 
lättuppretade och kan känna sig instängda/uteslutna av andra personer i sin omgivning. 
Författarna berättar vidare om att enligt DSM-IV finns det vissa ADHD symptom som 
direkt följs av låg grad av acceptans, till exempel genom att avbryta/störa andra (Nigg et 
al., 2002). 
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Neuroticism: Denna dimension återspeglar enligt Nigg et al. (2002) individuella 
skillnader gällande negativa känsloregister som även består av att vara känslig för 
stress, depression och andra negativa känslor (Nigg et al., 2002). Författarna menar 
vidare att trots det faktum att negativa emotioner och humörreglering inte är en del av 
de kriterier som ADHD består av så tenderar personer med denna nedsättning att i större 
utsträckning ha humörsvängningar, negativa känslor och svårigheter med 
stresshantering jämfört med de som inte har diagnosen. Det har även visat sig att oavsett 
ADHD typ hos både barn och vuxna så löper individer med denna diagnos också större 
risk för emotionella störningar/syndrom, depression och ångest. Vidare berättar 
författarna att Costa och McCrae menade att en aspekt gällande impulsivitet (att motstå 
frestelser) kan vara något som bidrar och kan relateras till denna dimension (Nigg et al., 
2002). 

 
Openness: Denna dimension anses omfatta graden av öppenhet för nya erfarenheter och 
intellektuell stimulans (Zakrisson, 2010). Enligt Big Five teorin omfattas denna 
dimension av personlighetsdrag där ”bredden, djupet, orginaliteten och komplexiteten 
för en individs mentala och utforskande liv ingår” (John & Srivastava, 1999, p. 121; 
McCrae, 1996, refererat i Nigg et al., 2002).  
 
Vidare finns det enligt Parker et al. (2004) generellt sett lite forskning rörande 
personlighetsdimensionerna Agreeableness och Conscientiousness och ADHD trots att 
omfånget på den kliniska vetenskapen om vuxna med denna nedsättning är rätt 
genomslående om hur viktig detta samband kan tänkas vara (Parker et al., 2004). 
Författarna skriver även i sin artikel om att akademisk och verbal framgång ofta kan 
bero på i vilken utsträckning en individs tidshantering och multitasking förmågor 
förekommer. Detta särskilt då dessa relevanta beteenden sker via inre drivkraft i motsats 
till yttre drivkraft från till exempel individens familj eller lärare. Dessa typer av 
förmågor anses vara särskilt problematiska hos vuxna med ADHD (Parker, et al., 2004). 
Emotionell instabilitet eller emotionell hyperaktiv respons är också problematik som är 
vanligt förekommande hos en person med ADHD. Detta har enligt förväntan medfört att 
dimensionen Neuroticism tillfört stor uppmärksamhet gällande kunskapen kring 
nedsättningen. Vad det gäller kunskapen kring negativa emotioner och emotionell 
instabilitet så berättar författarna att dessa anses vara huvudbeståndsdelarna i många 
inflytelsefulla modeller för dimensionen Neuroticism (Parker et al., 2004). 
 
Tidigare forskning om ADHD och personlighet 
Parker et al. (2004) genomförde en studie på relationen mellan ADHD symptom och 
grundläggande personlighetsdrag. Datainsamlingen bestod av 587 unga vuxna varav 
122 män och 465 kvinnor med en medelålder på 19.5 år. De använde sig av NEO-FFI 
självskattning som är en kortare version av NEO personality Inventory av Costa och 
McCrae år 1992. Trots att tidigare studier till största del fokuserat på dimensionerna 
Extraversion och Neuroticism, så visade denna studie starkare stöd för skillnader inom 
dimensionerna Agreeableness och Conscientiousness. I studien undersökte de även 
skillnaderna mellan ADHD och ADD i relation till personlighetsdimensionerna. 
Resultatet visade stöd för att ADD (ouppmärksamhet) hade ett samband med hög grad 
av Neuroticism samt låg grad inom dimensionen Extraversion. Relationen mellan 
personlighet och ADHD symptom var likvärderlig för både män och kvinnor. Trots att 
förekomsten av ADHD är större hos män i jämförelse med kvinnor hos barn och 
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tonåringar, så är könsskillnaderna mindre hos vuxna. I linje med vissa tidigare studier, 
visade denna studie att Extraversion var en signifikant prediktor hos de med ADHD. 
Baserat på de åtskilda mönster mellan ADHD och ADD i deras forskningsresultat, så 
visar det stöd för hur viktigt det är att göra separata analyser på dessa två typer av 
ADHD i relation till personlighetsdrag. I motsats till resultat gällande dimensionen 
Extraversion, visade denna studie på att Neuroticism var en signifikant prediktor för 
både ADHD och ADD. Denna studie visade störst stöd för att låg grad av 
Conscientiousness var den största signifikanta prediktorn hos personer med ADD. Låg 
grad av Agreeableness var dock mest kopplat till ADHD (Parker et al., 2004). 
 
Vidare utförde Gomez och Corr (2014) en metaanalys som bestod av 40 
datainsamlingar, varav åtta studier beståendes av vuxna med ADHD och där NEO-FFI 
eller NEO-PIR test användes. De fem personlighetsdimensionerna i Big Five teorin 
anlyserades i relation till ADHD (Impulsivitet/hyperaktivitet) och ADD 
(Ouppmärksamhet). Författarnas hypoteser baserades på tidigare fynd inom forskningen 
rörande sambandet mellan ADHD/ADD med hög grad av Neuroticism samt låg grad av 
Conscientiousness och Agreeableness. Enligt författarna har tidigare studier visat på att 
dessa kopplingar kan ha påverkats bland annat av andra befintliga och externt styrda 
problem samt ålder. Studiens resultat visade allmänt på att ADD och ADHD båda 
kunde associeras med låg grad av Conscientiousness och Agreeableness samt hög grad 
av Neuroticism. I studien fanns också stöd för att ADD hade en starkare koppling till 
låg grad av Conscientiousness jämfört med de som hade ADHD. Låg grad av 
Agreeableness visade sig däremot ha en starkare koppling till ADHD och det fanns även 
ett tydligare samband hos barn jämfört med vuxna (Gomez & Corr, 2014). 
 
Ytterligare en studie utförd av Nigg et al. (2002) bestod av sex datainsamlingar med 
totalt 1620 deltagare där sambandet mellan de fem personlighetsdimensionerna och 
vuxna med ADHD prövades genom NEO-FFI självskattning. Deltagarna bestod av 88 
unga vuxna (62 % kvinnor) varav 93 % deltidsstuderande men även färdiga studenter 
med en medelålder på 21.6 år. Datainsamlingarna bestod av 39 personer med en ADHD 
diagnos av något slag, 23 med borderline och ADHD och 26 personer som inte hade 
ADHD. Författarnas hypoteser var att ADHD kan kopplas till låg grad av 
Conscientiousness och Agreeableness samt hög grad av Neuroticism. Resultatet visade 
stöd för att ADD var relaterat till låg grad av Conscientiousness och ett något mindre 
stöd för lägre grad inom dimensionen Neuroticism. ADHD visade sig vara relaterat till 
låg grad av Agreeableness (Nigg et al., 2002). Kvinnorna i studien visade sig ha något 
högre grad av Neuroticism och Agreeableness än männen i samtliga sex 
datainsamlingar. Alla olika undergrenar av ADHD var kopplat till låg grad av 
Conscientiousness och Agreeableness samt hög grad av Neuroticism. Studiens resultat 
visade inte stöd för något samband mellan ADHD och dimensionerna Extraversion och 
Openness (Nigg et al., 2002). 
 
Syfte 
Syftet med den föreliggande studien var att belysa sambandet mellan ADHD och olika 
personlighetsdrag (enligt Big Five) i en svensk population. För att undersöka detta 
samband jämfördes personer med en ADHD diagnos med de som inte hade någon 
diagnos. Frågeställningen för studien löd: Finns det någon skillnad mellan unga vuxna 
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med ADHD jämfört med unga vuxna utan ADHD inom de fem 
personlighetsdimensionerna? 
 
Hypoteserna: 

(i) Unga vuxna med ADHD har lägre grad av Conscientiousness och 
Agreeableness än de utan ADHD. 

(ii) Unga vuxna med ADHD har högre grad av Neuroticism än de som inte har 
ADHD. 

Extraversion och Openness studerades explorativt eftersom tidigare forskning har 
resulterat i olika utfall. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Den föreliggande studien bestod av två urval med totalt 140 deltagare. Urval 1 (ADHD) 
bestod av 53 deltagare och urval 2 (ingen diagnos) av 87 deltagare, båda urvalen 
innehöll kvinnor och män i åldrarna 18-30 år. Deltagarna i urval 1 (ADHD) samlades in 
genom ett bekvämlighetsurval via sociala medier, olika öppna ADHD-forum, men 
också även slutna ADHD-forumsgrupper, på nätet där författaren skickade en förfrågan 
om att få personer att delta i studien. I studien ingick endast en uppdelning av ADHD på 
två undergrupper, ADHD (n = 34; 64%)  och ADD (n = 19; 36%). Då detta av 
författaren ansågs vara de vanligast förekommande typerna av ADHD. Deltagarna för 
urval 2 (ingen diagnos), bestod från början av 93 individer, varav sex deltagare 
plockades bort på grund av obesvarade påståenden när resultatet analyserades, vilket 
sedan resulterade i 87 deltagare. Deltagarna i detta urval bestod endast av personer som 
inte hade någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller affektivt syndrom 
vilket syftade till att eliminera eventuellt bakomliggande faktorer som kunde ha 
påverkat resultatet. Dessa samlades in genom ett bekvämlighetsurval via sociala medier 
och bland studenter på Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet.  
 
 
Tabell 1. Andelen deltagare delat till ålder, kön och grupperna av diagnos. 
 
  

Deltagare 
 

Ålder 
 

Kön 
 N = 140 M SD Kvinnor Män 
 
Urval 1 (ADHD) 

 
53 

 
25.02 

 
3.97 

 
44 (83.02%) 

 
9 (16.98%) 

Urval 2 (Ingen diagnos) 87 24.41 3.14 50 (57.47%) 37 (42.53%) 
      

 
 
Material och Procedur 
Personlighetsdragen mättes med ett tidigare utvärderat Big Five test (Zakrisson, 2010). 
Big Five Inventory är ett test bestående av 44 påståenden avsedda att mäta de fem 
grundläggande personlighetsdimensionerna: Extraversion, Agreeableness, 
Conscientiousness, Neuroticism och Openness. Varje påstående i testet skattades på en 
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skala mellan 1 (Stämmer absolut inte) och 5 (Stämmer absolut). Zakrissons (2010) 
utprövning av testet för svenska förhållanden visade goda psykometriska egenskaper 
samt låga till måttliga korrelationer mellan dimensionerna (Zakrisson, 2010).  
 
För rekrytering av urval 1 (ADHD) lades en länk upp/skickades ut på olika ADHD 
forum på nätet. Båda urvalen fick först genomföra testet via internet. Innan själva testet 
påbörjades fick deltagarna i urval 1 fylla i typ av ADHD diagnos (ADHD eller ADD), 
ålder, kön och eventuell bidiagnos. Urval 2 fick först information om att endast personer 
utan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD, bipolärt 
syndrom, generell depression, generaliserat ångestsyndrom med mera fick delta i 
studien. Därefter fick de endast fylla i ålder och kön innan testet påbörjades. Båda 
urvalen fick även information om att endast personer mellan 18-30 år fick delta i 
studien innan testet påbörjades. Urval 1 (ADHD) fick innan testet påbörjades fylla i om 
de eventuellt hade en eller flera bidiagnoser. Dessa diagnoser var: OCD, GAD, PTSD, 
tourettes syndrom, panik syndrom, bipolärt syndrom, social fobi, generell depression, 
emotionell instabilitet och autism/asperger. Varför dessa diagnoser valdes ut har sitt 
stöd i tidigare forskning, där dessa av författaren ansågs vara vanligast förekommande i 
kombination med ADHD/ADD. En överblick över de bidiagnoser som existerade hos 
vissa deltagare i urval 1 (ADHD, n = 53) visade på att de vanligaste bidiagnoser i 
kombination med ADHD/ADD var: Åtta deltagare hade GAD (generaliserat ångest 
syndrom), nio deltagare hade generell depression, nio deltagare hade social fobi, nio 
deltagare hade paniksyndrom, tolv deltagare hade autism/asperger syndrom och 21 
deltagare hade ingen existerande bidiagnos. Några deltagare hade även mer än en 
bidiagnos. Efter att deltagarna i båda urvalen utfört testen genomfördes statistisk 
bearbetning på tillförlitligheten, korrelationer och signifikans mellan och inom de två 
urvalen. 
 
Etiska aspekter 
Samtliga deltagare informerades att deltagandet var frivilligt och att de var anonyma det 
vill säga deras svar kunde inte härledas till deltagaren. Deltagarna informerades även att 
de kunde avbryta sitt deltagande när som helst och utan att ange orsak.  
 
 

Resul ta t  
 
 
Först testades tillförlitligheten i Big Five testet och dess dimensioner. Resultaten av 
reliabilitet för båda urvalen redovisas i Tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Cronbach’s alfa (intern konsistens) för varje dimension med antal items 
(påståenden) för urval 1 (n = 53) och urval 2 (n = 87).  
 

 
Dimension 
 

  
Items 

 
Cronbach’s alfa 

  Urval 1 (ADHD) Urval 2 (Ej ADHD) 
Openness 10 .80 .75 



 

 

11 

Conscientiousness 9 .73 .75 
Agreeableness 9 .66 .74 
Extraversion 8 .86 .81 
Neuroticism 8 .71 .80 
     

 
 
Sedan beräknades Pearsons korrelationer (tvåsidig prövning, alfanivå = 5 %) mellan 
dimensionerna för varje urval. I urval 1 (ADHD) (se Tabell 3) korrelerade Openness 
positivt och signifikant med Neuroticism och Conscientiousness korrelerade negativt 
och signifikant med Agreeableness. I urval 2 (ingen diagnos) korrelerade Neuroticism 
negativt och signifikant med alla dimensioner utom Openness. Vidare korrelerade 
Conscientiousness positivt och signifikant med Agreeableness medan Extraversion 
korrelerade positivt och signifikant med Agreeableness. Det visade sig även finnas 
signifikanta könssamband i urval 1 (ADHD) där kön korrelerade negativt och 
signifikant med Agreeableness samt positivt och signifikant med Conscientiousness. 
Inom urval 1 (ADHD) påträffades även ett negativt och signifikant samband mellan 
dimensionen Openness och typ av diagnos (ADHD eller ADD) för urval 1 (ADHD).  
 
 
Tabell 3. Korrelationer mellan de fem personlighetsdimensionerna; Openness (O), 
Extraversion (E), Agreeableness (A), Conscientiousness (C) och Neuroticism (N) samt 
kön och typ av diagnos (endast urval 1). Korrelationerna för urval 1 presenteras  nedan 
diagonalen och urval 2 ovan diagonalen. 
 
  

   O 
 

 
       C 

 
        E 

 
       A 

 
    N 

  
Kön 

  

 
O 

 
       - 

 
  -.17 

 
.18 

 
    .02 

 
 -.01 

 
 

 
 .18 

  

C     -.25 - .11    .37** -.28**  -.21   
E .23   -.23 -    .48** -.34**  -.01   
A .17   -.30* .19 - -.45**  -.14   
N   .31*   -.11 .07 .10     -  -.19   
 
Kön 

 
-.17 

 
  -.39** 

 
 .03 

 
 .27* 

 
   .10 

    

Diagnos 
 

    -.44**    .12 -.12   -.04   -.06     

*p<.05; **p<.01 
 
 
Fem separata envägs oberoende ANOVOR genomfördes för att testa skillnader mellan 
grupperna i personlighetsdragen. Tabell 4 visar summan av alla individers enskilda 
medelvärden inom varje dimension vilket sedan följs av medelvärden och 
standardavvikelser för totalsumman inom varje dimension uppdelat på de två urvalen. 
Resultatet visade signifikanta skillnader mellan urval 1 (ADHD) och urval 2 (ingen 
diagnos) inom personlighetsdimensionerna: Conscientiousness (F1,138 = 62.87, p = .001, 
η2 = .31) och Agreeableness (F1,138 = 9.84, p = .002, η2 = .06) som var signifikant lägre 
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hos urvalet med ADHD än hos urvalet utan diagnos. Dimensionen Neuroticism (F1,138 = 
82.73, p = .001, η2 = .37) däremot var signifikant högre hos ADHD gruppen än hos de 
utan diagnos. För dimensionerna Openness (F1,138 = .13, p = .715, η2 = .001) och 
Extraversion (F1,138 = 2.51, p = .116, η2 = .02) erhölls ingen signifikant skillnad mellan 
urvalen. Eftersom fem signifikansprövningar utfördes genomfördes en Bonferroni 
korrektion vilken gav en ny signifikansnivå på 0.01. Då alla fem 
personlighetsdimensionerna inte korrelerade med varandra (se tabell 3.) ansågs 
MANOVA inte lämplig i denna studie. 
 
 
Tabell 4. Totalsummor baserat på varje individs enskilda medelvärde och medelvärden 
(och standardavvikelser) för urval 1 (n = 53) och 2 (n = 87) inom de fem olika 
personlighetsdimensionerna.  
 
 
Dimension 
 

 
 ADHD          

 
                         Ingen Diagnos 

 
 p < 

  
Σ 

 
     M 

 
Σ 

 
       M 

 

Openness 189.40  3.57 (.77) 314.60    3.61 (.60) .715 
Conscientiousness 143.89  2.71 (.64) 308.78    3.54 (.58) .001 
Agreeableness 179.89  3.39 (.58) 322.00    3.70 (.55) .002 
Extraversion 168.38  3.17 (.93) 294.38    3.38 (.62) .116 
Neuroticism 206.25  3.89 (.62) 246.38    2.83 (.70) .001 
      

 
 
 

Diskussion 
 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka skillnader i personlighet mellan 
unga vuxna med ADHD och unga vuxna som inte har diagnosen i en svensk population. 
De med ADHD förväntades uppvisa lägre grad av Conscientiousness och 
Agreeableness men högre grad av Neuroticism i jämförelse med de som inte har någon 
diagnos. Resultaten av fem separata envägs ANOVOR visade flera signifikanta 
skillnader mellan de med ADHD och de utan diagnos. De med ADHD hade lägre grad 
av Agreeableness och Conscientiousness samt högre grad av Neuroticism vilket gav 
stöd åt både hypotes 1 och 2. Inom dimensionerna Extraversion och Openness visade 
det sig inte finnas några signifikanta skillnader mellan urvalen. Dessa studerades 
explorativt eftersom tidigare forskning har resulterat i olika utfall.  
 
Enligt Parker et al., (2004) låg fokus tidigare på att finna ett samband mellan ADHD 
och dimensionerna Extraversion och Neuroticism. Samtliga fem 
personlighetsdimensioner omfattas av en hel del karaktärsdrag som skulle kunna 
relateras till funktionsnedsättningen ADHD som helhet, delar av den (ADHD/ADD) 
eller skillnader mellan kvinnor och män med denna diagnos. Fokus i denna studie var 



 

 

13 

dock att finna stöd för hypotes 1. Framförallt eftersom minst fokus kretsat kring dessa 
två dimensioner från början och inte studerats i samma utsträckning. Även på grund av 
ett flertal studier och forskning av bland annat Gomez och Corr (2014) som i sin 
metaanalys fann stöd för just dessa skillnader.  
 
Inom dimensionen Agreeableness påträffades enligt förväntan signifikanta skillnader 
mellan urvalen i denna studie. Denna dimension omfattar enligt Nigg et al., (2002) 
personlighetsdrag som att känna sig duglig, tillit, medgörlighet och omtänksamhet mot 
andra personer. Personer med låg grad av Agreeableness upplever ofta motstånd från 
andra, blir kanske mobbade, är lättuppretade och kan känna sig instängda/uteslutna av 
andra personer. Författarna berättar vidare om att enligt DSM-IV finns det vissa ADHD 
symptom som direkt följs av låg grad av acceptans, till exempel genom att avbryta/störa 
andra (Nigg et al., 2002). Tidigare resultat av Parker et al., (2004) och Gomez och Corr 
(2014) visade på ett samband mellan ADHD och låg grad av Agreeableness, där ADHD 
(med hyperaktivitet) hade en starkare koppling än de med ADD (endast 
ouppmärksamhet).  
 
Vidare påträffades även enligt förväntan signifikanta skillnader mellan urvalen inom 
dimensionen Conscientiousness där de med ADHD uppvisade lägre grad än de utan 
diagnosen. Låg grad av denna dimension innebär svårigheter i att hålla fokus, 
koncentrera sig och hålla fast vid uppgifter (Nigg et al., 2002). Tidigare resultat av 
Parker et al. (2004) och Gomez och Corr (2014) har visat stöd för att de med ADHD 
besitter lägre grad av denna dimension och där det också fanns ett starkare samband till 
ADD än ADHD.  
 
Signifikanta skillnader mellan urvalen i denna studie påträffades enligt förväntan även 
inom dimensionen Neuroticism. Hög grad av denna dimension innebär att en person i 
större utsträckning är känslig för stress, depression och andra negativa känslor (Nigg et 
al., 2002). Tidigare forskning har visat stöd för att de med ADHD generellt sätt besitter 
högre grad av denna dimension. Resultat av Knause et al., (2013) och Parker et al. 
(2004) fann dock i deras studier störst stöd för att ADD men inte ADHD (både 
hyperaktivitet och impulsivitet) kan relateras till hög grad av Neuroticism. I artikeln 
Nigg et al., (2002) berättar författarna att Costa och McCrae menade att en aspekt 
gällande impulsivitet (att motstå frestelser), kan vara något som bidrar och kan relateras 
till denna dimension (Nigg et al., 2002). 
 
Inom dimensionen Openness påträffades, enligt förväntan, inga signifikanta skillnader. 
Större delen av forskningen avseende denna dimension har heller inte visat på något 
samband mellan ADHD och Openness. Parker et al., (2004) fann dock ett svagt negativt 
samband mellan ADD och denna dimension. Knouse et al., (2013) nämner i sin artikel 
att en tolkning av detta är att som grupp är individer med denna nedsättning mer öppna 
för nya erfarenheter (Openness) men att detta personlighetsdrag inte hänger samman 
med symptomproblematiken. Intressant i denna studie var att det visade sig finnas ett 
negativt och signifikant samband mellan dimensionen Openness och vilken typ av 
diagnos deltagarna hade (ADHD/ADD)(se Tabell 3.).  
 
Slutligen angående dimensionen Extraversion som inte visade på signifikanta skillnader 
i denna studie är också resultaten inom forskningen varierande. Knouse et al., (2013) 
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fann stöd för att ett samband mellan Hyperaktivitet men inte Impulsivitet och hög grad 
av Extraversion. Varför detta samband påträffades i deras studie och inom forskningen 
övergripande menar författarna kan bero på att sambandet maskeras när hyperaktivitet 
och impulsivitet inte analyseras separat (Knouse et al., 2013). Som tidigare nämnt 
omfattades denna dimension enligt Nigg et al. (2002) av impulsivitet vilket sedan togs 
bort. Idag anses dimensionen vara kopplad till positiva känslor och att en person har ett 
mer mottagligt/framåtsträvande perspektiv mot sin sociala och materiella omgivning. 
Dessa drag enligt författarna är motsatsen till de drag som barn, tonåringar och vuxna 
med ADHD ofta har. Vidare menar författarna på att ADHD skulle kunna relateras till 
vissa delar inom dimensionen, som sökandet efter att bli upprymd, men inte till andra 
drag som exempelvis värme gentemot andra personer. (Nigg et al., 2002) 
 
I övrigt angående personlighet och eventuella bidiagnoser i kombination med ADHD 
var detta ytterligare en intressant aspekt för studien, eftersom forskning visat på att vissa 
funktionsnedsättningar/störningar påträffats bland vuxna med ADHD, som antisocial 
personlighet, ångest, depression (Faraone et al. 2000). En annan vanlig förekomst hos 
både barn och vuxna med ADHD har även visat sig vara komorbida 
funktionsnedsättningar som tvångssyndrom (OCD) men också ångest samt andra 
emotionella störningar (Gomez & Corr, 2014). Från början var tanken att detta skulle 
studerats som en eventuell ytterligare påverkan på personligheten i relation till 
nedsättningen. Dock analyserades detta inte vidare på grund av studiens 
tidsbegränsning.  
 
Begränsningar 
En begränsning i den föreliggande studien var den obalanserade könsfördelningen i 
båda urvalen. I en framtida studie skulle detta kunna styras mer noggrant för att inte 
begränsa en eventuell påverkan på resultatet. Gällande urval 1 (ADHD) och dess 
könsfördelning så berodde detta på att större delen av de ADHD forum där deltagarna 
rekryterades bestod av kvinnor. Detta var inte enligt förväntan eftersom att det finns en 
generell uppfattning om att ADHD är en diagnos som till största del utgörs av män. Det 
visade sig dock vara fler kvinnor i dessa ADHD-forum och dessa kvinnor visade på en 
större vilja att delta i studien än männen. Deltagarna i urval 2 (ingen diagnos) bestod av 
studenter på Psykologiska Institutionen, som till större del består av kvinnor. 
Sammanfattningsvis angående könsfördelningen i framförallt urval 1 (ADHD) så ansågs 
inte urvalet vara tillräckligt representativt, vilket i framtida studier bör styras över mer 
noggrant innan en studie av detta slag påbörjas. Vidare uppvisade alla variablerna i 
studien höga och acceptabla reliabilitetsmått, utom Agreeableness som i urval 1 
(ADHD) inte uppnådde helt godtagbar nivå. Detta kan möjligtvis relateras till den 
ojämna könsfördelningen inom detta urval. Enligt tabell 3 påträffades ett positivt och 
signifikant samband mellan kön och Agreeableness. Zakrisson (2010) menar i sin 
artikel att det finns en viss svårighet med att formulera testuppgifter könsneutralt. De 
påståenden som används sätter in ett beteende i ett socialt sammanhang, och den sociala 
verkligheten ser ofta olika ut för män och kvinnor beroende på deras asymmetriska 
tillgång till olika miljöer. Detta kan leda till att män och kvinnor besvarar påståenden på 
olika sätt, vilket inte behöver motsvara genuina personlighetsskillnader. Exempel på 
detta är att många av de påståenden som berör Agreeableness överensstämmer med 
aspekter som förknippas med femininitet. Dimensionerna Extraversion och Openness 
där könsskillnader inom denna studie inte fanns, brukar anses som mer biologiskt 
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grundade förhållningssätt (Zakrisson, 2010). I övrigt angående korrelationerna i Tabell 
3, så presenterades dessa i resultatet för att förtydliga i vilken grad dessa dimensioner 
korrelerade med varandra. Detta följdes av att en MANOVA inte kunde genomföras då 
signifikanta korrelationer inte uppstod mellan samtliga fem dimensioner. Zakrisson 
(2010) nämner även i sin artikel att enligt teorin om de fem personlighetsdimensionerna, 
så följs dessa av att dimensionerna distinkt bör skilja sig åt. Vidare bör dimensionerna 
även uppvisa förhållandevis låga korrelationer mellan varandra (Zakrisson, 2010).  
 
En annan möjlig begränsning som kan ha påverkat resultatet i studien var att halva 
urvalet i urval 2 (ingen diagnos) bestod av studerande/högskoleutbildade personer vilket 
kan ha medfört eventuella förkunskaper om testet i sig eller personlighetspsykologi i 
största allmänhet. Andra halvan av urvalet, som samlades in genom vänner och bekanta 
från sociala medier kan tänkas ha präglats av författarens likartade personlighetsdrag, 
vilket kan ha medfört en ojämn representativitet för urvalet. Att personer med en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller affektivt syndrom uteslöts inom urval 2 
(ingen diagnos) syftade på att eliminera eventuellt bakomliggande faktorer som kan ha 
påverkat resultatet. Dock gick det inte att utesluta alla tänkbara faktorer delvis på grund 
av att vissa kanske tror eller har en diagnos men inte blivit diagnosticerade.  
 
I övrigt fanns det även en styrka i studien avseende åldern på deltagarna som i tidigare 
studier om personlighet och ADHD mestadels bestått av de som studerar på högskolan 
och vuxna (Löckenhoff et al., 2014). Urvalet i denna studie bestod av kvinnor och män 
mellan 18-30 år. Detta berodde delvis på bekantskapskretsen som var inom samma 
åldersgrupp som författaren men styrdes också av tidigare forskning som visat på 
skillnader inom vissa personlighetsdimensioner hos barn upp till tonår jämförande med 
unga vuxna/vuxna. Dock har inga större skillnader hos vuxna jämfört med unga vuxna 
visat sig (Löckenhoff et al., 2014).  
 
Slutledningsvis angående metoden i denna studie så kan sambandet mellan ADHD och 
personlighet även undersökas med kvalitativ metod, vilket även övervägdes av 
författaren. Däremot ansågs en korrelationsstudie med ett redan tillförlitligt och 
utvärderat test vara mer lämplig för tidsomfattningen på detta arbete.  
 
Slutsats 
Den föreliggande studien har i linje med tidigare forskning visat stöd för att personer 
med en ADHD diagnos tycks ha lägre grad av personlighetsdraget Agreeableness och 
Conscientiousness samt högre grad av Neuroticism. På grund av studiens sneda 
könsfördelning i ett av urvalen, så ansågs dock inte studien vara tillräckligt 
representativ. Detta medför att resultatet bör betraktas med försiktighet trots tydliga 
signifikanta skillnader mellan urvalen. Resultatet visar även, som också tidigare studier 
nämnt, att det i kommande studier kan vara fördelaktigt att dela upp och analysera mer 
specifikt ADHD uppdelat på två undergrenar då vissa skillnader inom de fem 
personlighetsdimensionerna påträffats även i denna studie.  
 
Framtida studier 
Det är angeläget att i framtida studier beakta betydelsen av medicinering och eventuella 
bidiagnoser i relation till personlighet hos personer med en ADHD diagnos. Eftersom 
det enligt teori/forskning har visat sig vara vanligt med samtida affektiva 
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störningar/sjukdomar i kombination med ADHD, så skulle detta möjligtvis kunna vara 
ytterligare en påverkande faktor på personligheten. Andra aspekter av värde att 
undersöka i framtiden skulle kunna vara om personligheten hos personer med denna 
nedsättning förändras över tid från att vara barn till att bli äldre vuxen. Detta skulle 
kunna öka förståelsen kring relationen och vad som särskiljer en ADHD diagnos och ett 
personlighetsdrag. Hur och när uppstår det, vad är bestående och vad förändras med 
tiden.   
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