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Abstract 

 

The purpose of the study is to see how different it can be to live with an ADHD, as well as 

how different it is to manage to get an ADHD diagnosis in adulthood. The information is 

gathered through several qualitative interviews with open questions. 

The thesis is based on a qualitative study and is based on five interviews with participants, 

who have been diagnosed in adulthood. 

The results show that the participants have different experiences of the symptoms and 

difficulties associated with the diagnosis. The usual symptoms such as attention disorders, 

impulsivity and hyperactivity are described in different ways by the different participants. 

Also, how different participants have experienced getting the diagnosis, and the importance of 

getting help. 

The conclusion is that the diagnosis manifests itself differently depending on the individual, 

and that more knowledge is needed and the subject needs attention. 
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Abstrakt 

 

Syftet med undersökningen är att se hur olika det kan upplevas att leva med en ADHD, samt 

hur olika det är att hantera att få en ADHD diagnos i vuxen ålder. Informationen är insamlad 

genom ett antal kvalitativa intervjuer med öppna frågor. 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning och bygger på fem intervjuer med deltagare, 

vilka har diagnostiserades i vuxen ålder.  

Resultatet visar att deltagarna har olika upplevelser av de symtom och svårigheter som 

förknippas med diagnosen. De vanliga symtom som uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet 

och hyperaktivitet beskrivs på olika sätt av de olika deltagarna. Även hur olika deltagarna har 

upplevt att få diagnosen, samt vikten av att få hjälp.  

Slutsats blir att diagnosen yttrar sig olika beroende på individen, samt att mer kunskap 

behövs och ämnet behöver uppmärksammas.  
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Inledning  

 

Det finns inte mycket forskning kring ADHD hos vuxna. Studien belyser några av de 

svårigheterna, som finns och har funnits hos individer som diagnostiseras med ADHD i 

vuxen ålder.  

Diagnoskriterierna definieras enligt Riksförbundet Attention och Vårdguiden 1177 som 

följande: Attention-Deficit/-Hyperactivity Disorder eller Uppmärksamhetsstörning/-

hyperaktivitet är en funktionsnedsättning, den innebär koncentrationssvårigheter och problem 

med att kontrollera både aktivitetsnivå och impulser. 

Uppsatsen belyser de olika diagnoskriterierna och hur deltagarna har upplevt det och hur de 

använder eller hanterar de svårigheter, som diagnosen innebär.   

Uppsatsen lyfter frågor kring barndomen, bemötande från både föräldrar, lärare och andra i 

omgivningen, de känslomässiga upplevelserna kring detta, samt hur deltagarna reflekterar 

över det idag. Vidare hur de som vuxna med en diagnos upplever diagnosen i sig, om hur 

bemötandet har förändrats och om det har ändrats, hur de väljer att hantera sina diagnoser, 

exempelvis är det ett tabu, något som man skäms för, eller upplevs diagnosen som en 

förklaring eller en ursäkt. Undersökningen belyser tankarna och frustrationer, som deltagarna 

har upplevt kring att ingen har uppmärksammat svårigheterna innan, så svårigheterna kunde 

ha varit avhjälpt eller att hjälpåtgärder redan kunde ha satts in i barndomen, endast utifrån att 

svårigheterna fanns. Frågor om hur de upplever tillvaron idag, om hur de upplever att skiljer 

sig från andra i deras omgivning, kring hur de har anpassat sig till den norm som samhället 

har byggt upp runt dem. Uppsatsen belyser vilken form för socialt liv de hade och har idag, 

samt eventuella skillnader mellan dessa. 

Uppsatsen kommer redovisa svar från deltagare som har förträngt sin olikhet genom 

exempelvis en social fobi, ångest eller depression, men även från deltagare, som är medvetna 

om deras hyperaktivitet och vänder den till något positivt och drivande. Vilket innebär den 

mentala viljan och styrkan som vikten läggs på, hur individen väljer att göra med sina 

erfarenheter och möjligheter. Resultaten jämföras med den befintliga forskningen, som finns, 

även om den är sparsam på grund av att diagnosen är relativ ny.  
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Ett stort tack till Attention Kronoberg för hjälpen, alla deltagare för tid och engagemang och 

handledare Siegbert Warkentin för tid, vägledning och stöttning. 
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Teoretisk och Empirisk bakgrund 

Namnet ADHD är en förkortning av de symtom som kännetecknar diagnosen, Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, vilket översätts till svenska som Uppmärksamhet Brist 

Överaktivitet Störning.  

Det som oftast förknippas med ADHD är koncentrationssvårigheter, svårigheter att kunna 

prestera i olika situationer eller miljöer, men även svårigheter med att hålla ordning och få 

saker och ting gjorda.  

Diagnossystemet DSM-5 beskriver tre olika typer av ADHD: 

Den kombinerade, där det finns störningar av uppmärksamhet, aktivitet och impulskontroll.  

ADHD med övervägande eller uteslutande störningar av uppmärksamheten, vilket oftast 

kallas för ADD, samt ADHD med övervägande hyperaktivitet och impulsivitet (Region 

Stockholm, 2019).  

 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som påverkar olika förmågor, bland 

annat förmågan att koncentrera sig, förmågan att kontrollera sitt beteende, impulskontroll och 

även överaktivitet. Det är viktigt att påpeka att ADHD inte har med intelligens att göra, utan 

enbart hur hjärna och nervsystemet fungerar, det är ingen sjukdom, men gör att individen inte 

fungerar som det förväntas av samhället, vilket kan påverka individens psykiska hälsa. ADHD 

påverkar i varierande grad hjärnans förmåga att reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och 

impulskontroll. Orsaken till symtomen är inte kända men mycket indikerar att ADHD är av en 

biologisk mognadsstörning i de delar av hjärnan, som styr uppmärksamhet, motorisk aktivitet 

och impulsivitet. Det är samma områden av hjärnan som bland annat gör att man kan ta 

initiativ, planera, överskåda och genomföra handlingar, de exekutiva funktionerna. De 

bakomliggande biologiska orsakerna till störningarna anses vara en nedsatt funktion i de 

dopamin eller noradrenalin producerande nervcellerna (ADHD-foreningen, 2019). 

 

Vanliga symtom, som uppmärksammas hos individer med ADHD är att det finns många 

tankar och idéer i huvudet på samma gång, svårigheter att påbörja och avsluta uppgifter, att 

följa instruktioner, samt att hålla ordning. Vidare kan det vara svårt att passa tider, glömmer 
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eller tappar bort saker och vanligt att skjuta upp saker.  

 

Ett annat utmärkande symtom för personer med ADHD är impulsivitet. Impulsivitet innebär 

svårigheter att kontrollera sitt beteende. Personer har oftast svårt med att styra sina impulser 

och kan säga saker där de inte tänker efter, men även ta beslut som oftast kan leda till negativa 

konsekvenser. De har ingen bromspedal och har en tendens till att handla för eller spela bort 

större summor pengar. Olika konventionella handlingar kan leda till relationsproblem både 

privat och sociala, samt ekonomiska problem. Vidare kan impulsivitet uppfattas som positivt, 

eftersom personen kan vara kreativa och göra saker spontant (Attention, 2019)  

Både ADHD-foreningen (2019) och Attention (2019) påpekar att individer med ADHD kan 

uppfattas som omtänksamma eller fulla av energi, vilket gör att människor med ADHD har 

ofta svårt att reglera sitt beteende i relation till den situationen de befinner sig i. Impulsiviteten 

kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner eller utbrott. En nedsatt 

förmåga att lyssna, samt svårigheter att hantera oförutsedda situationer. Impulsiviteten kan 

leda till motoriska svårigheter. 

Olika konventionella handlingar kan leda till relationsproblem både privat och sociala, samt 

ekonomiska problem (ADHD-foreningen, 2019).  

 

Impulsiviteten kan bland annat visa sig genom att ofta svarar innan frågan är klar, svårigheter 

att vänta på sin tur, samt en tendens att avbryta andra eller störa deras aktiviteter.  

Symtomen visar sig olika hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. 

 

Uppmärksamhetssvårigheter kan yttra sig genom koncentrationssvårigheter, slarvighet, att 

vara glömsk eller lättstörd. Det är vidare vanligt att individer med ADHD lätt blir uttråkade 

och har svårigheter att fullfölja saker. Vidare kan svårigheterna med att hålla fokus eller 

koncentrationen, leda till att personen har svårigheter med att utföra uppgifter eller aktiviteter. 

En person med ADHD lyssnar inte alltid färdigt på vad hela instruktionen och påbörjar den 

direkt utan att kunna slutföra den och tappar därmed motivation. I mötet med andra kan 

individen därför uppfattas som störande, oengagerad och oseriös. 
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ADHD-foreningens (2019) undersökningar visar att 3–5% av alla barn uppfyller 

diagnoskriterierna för ADHD, och även att minst 2% av alla vuxna har ADHD. Ca 50–60% av 

alla barn har ADHD och med problem, som kvarstår i vuxen ålder. Majoriteten av de barn 

som diagnostiseras för ADHD är pojkar, med ungefär 70%. Ungefär 40% av barn med ADHD 

diagnosen uppfyller inte kriterierna som vuxna, men kan fortfarande ha svårigheter. 

Hyperaktiviteten minskar ofta i vuxen ålder och ersätts av en inre oro och rastlöshet. Många 

vuxna med ADHD har även koncentrationssvårigheter och problem att hålla fokus. En del har 

lärt sig olika sätt och strategier för att kompensera, så de fungerar inom normens ramar. 

Svårigheterna blir ofta tydligare, när de yttre omständigheterna ändrar sig och det därmed 

ställs nya och andra krav.  

 

Allt fler personer blir diagnostiserade först i vuxen ålder trots symptom och kontakt med 

vården under många år i ett tidigt skede. Forskningen visar, att de som diagnostiserats som 

barn, har kvar vissa symptom på ADHD även som vuxna, (Eke, Ford, Newlove-Delgado, 

Price, Young, Ani, Janssens, 2019). Ungefär hälften har kvar symtom och svårigheter så att de 

fortfarande uppfyller diagnoskriterierna i vuxen ålder och andra hälften skulle hamna utan 

diagnos, på grund av att de inte uppfyller de kriterier, vilket kan bero på att de har lärt sig att 

kontrollera impulser. Vidare förklaras det med att de som diagnostiseras i barndomen lär sig 

att hantera sin ADHD och även medicineras, vilket gör att de klarar sin vardag bättre, än de 

som inte diagnostiserats. ADHD kännetecknas av olika symptom hos vuxna och hos barn, 

oftast är de tydliga symtomen svårigheter med uppmärksamhet, men även överaktivitet och 

impulsivitet. Vidare är konsekvenserna för de som har ADHD symtom präglade av den 

sociala omgivningen och uppväxt och vilka förväntningar en person har på sig och hur den 

aktuella livssituationen ser ut. 

Koncentrationsstörning är ett symptom, som kan uppmärksammas tidigt vid ADHD, det kan 

finnas med hela livet fram till vuxenåldern. Vidare har majoriteten med ADHD, haft någon 

form av problem med uppmärksamhet, vilket kan innebära att individen har haft svårt att rikta 

sin uppmärksamhet på något specifikt, samt även att hålla kvar fokus på en uppgift. Detta 

bidrar till att individer med ADHD ofta glömmer eller förlorar ägodelar och distraheras lätt av 

ovidkommande stimuli, samt är glömsk i vardagen.   
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Hyperaktivitet är ett annat symptom hos de individer som har ADHD. Barn har svårt att sitta 

stilla och uppvisar en överaktivitet, medan vuxna personer kan uppvisa rastlöshet eller oro. 

Vuxnas rastlöshet uppmärksammas oftast genom deras svårigheter att sitta stilla, att de biter 

på en penna, tittar runt eller allmänt gör något annat under tiden (Dramsdahl, Westerhausen, 

Haavik, Hugdahl, & Plessen, 2011). Ett tydligt tecken är att personen ofta påbörjar flera 

projekt samtidigt, och har svårt med en realistisk uppskattning av tiden det tar att utföra 

projekten. De kan därför behöva hjälp med struktur och planering.  

När det gäller arbetslivet är det även majoriteten, mellan 70–90% som uppger att rädsla för 

utbrändhet, problem att klara av vardagen och svårigheter med att klara av flera saker samma 

dag, samt lider av sömnproblem. Men även att det är svårt att anpassa arbete efter möjligheter.   

Forskningen visar på att ADHD diagnostiserade personer ofta råkar ut för flera misslyckanden 

under livet, både när det gäller relationsproblem, men också den kritik de fått i skolan, från 

omgivningen eller arbetsplatsen, (Bakhshani, 2013). Detta leder ofta till att personerna får en 

negativ självbild.  

Överaktiviteten beror på svårigheter att reglera aktivitetsnivån efter aktivitet. Svårigheter att 

varva ned och vara lugn, kan varvas med en extrem passivitet. Överaktivitet yttras olika 

mellan individer, men även mellan barn och vuxna. Hos barn är överaktiviteten oftast fysisk, 

medan den hos vuxna ofta kommer till uttryck som oro, rastlöshet och sömnproblem 

(Organisationen Underbara ADHD, 2019). 

 

En neuropsykiatrisk utredning innebär att man träffar läkare och psykolog, som genomför 

intervjuer och tester. Under utredningen kan även en pedagog, socionom, fysioterapeut eller 

arbetsterapeut delta. När utredningen är klar, informeras individen om resultat och vilken 

hjälp, stöd och behandling, som anses kan vara gynnsamt.  

Det är olika hur det upplevs att få en diagnos, det kan upplevas både skönt och jobbigt. Det 

kan vara skönt att få en diagnos på svårigheterna, hjälp och en förståelse från omgivningen, 

men likaväl kan det vara svårt att veta att det inte bara är tillfälligt, men en blivande / kronisk 

svårighet. För att diagnosen ADHD ska uppfyllas krävs det att svårigheterna har funnits under 

en lång tid, ger stora problem att klara av vardagen och inte kan förklaras av annat, samt att 

svårigheterna märks i minst två miljöer, till exempel både hemma och på jobbet eller i skolan 

och på fritiden. Det kan ibland vara gynnsamt att använda läkemedel, utöver olika 

terapiformer och hjälp med struktur. Läkemedel kan underlätta vid koncentrationssvårigheter, 
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samt minska rastlösheten och impulsiviteten. De vanligaste läkemedel är centralstimulerande 

medel, som bland annat Concerta och Ritalin, det finns även dexamfetamin, som Elvanse och 

Attentin, samt Strattera, (som är atomoxetin och inte ett centralstimulerande medel).  

Medicinerna är utan risk för beroende, även om medicinen är narkotikaklassad. (Region 

Uppsala Infotek, 2019 och Vårdguiden 1177, 2019).  

 

Att leva med ADHD, kan innebära svårigheter. Svårigheterna varierar beroende på ålder och 

livssituation. Även personlighet, temperament, egenskaper, värderingar och intressen kan vara 

avgörande faktorer på hur svårigheterna kommer till uttryck (Attention, 2019).  

Det finns mycket hjälp att få och mycket som underlättar för människor med ADHD och kan 

ge förutsättningarna för en fungerande vardag och tillvaro. 

En strukturerad vardag med anpassningar efter individen, psykosociala insatser, som till 

exempel anhörigstöd och anpassning av uppgifter. Medicinering och en förstående 

omgivning, som är medveten om svårigheterna och kan underlätta. 87% av deltagarna anser 

att det är vanskligt att strukturera vardagen (ADHD-foreningen, 2019).  

 

Genom att organisera och hitta system, kan vardagen underlättas och gör att saker blir gjorda i 

tid och på ett effektivt sätt. Det är avgörande att ta emot den hjälpen, som finns att tillgå, 

svårigheterna kan leda till psykisk ohälsa eller ett missbruk. ADHD-foreningen (2019) belyser 

ADHD och andra diagnoser, att runt 85% av vuxna med ADHD även har andra psykiska 

problem och i genomsnitt har 2,5 psykiska diagnoser, samt att upp mot 50% lider av ångest.  

Det är tydligt att den energi som personen förbrukar kan leda till depressioner, utmattning, 

ångest, oro men också fysisk smärta.  När alla aspekter räknas in visar forskningen på att 

personer med ADHD oftare utvecklar olika sorters missbruk, allt från spel om pengar till 

alkohol och drogproblematik, (Seitz, Wapp, Burren, Stutz, Schläfli, & Moggi, 2013). ADHD-

foreningen (2019) belyser att människor med ADHD har större risk än andra för att utveckla 

beteendemönster, som leder till bland annat missbruk, trafikolyckor och hamna i kriminalitet, 

på grund av de sociala utmaningar som ADHD kan ge, vilket kan leda till att individen 

hamnar i riskabla eller olagliga situationer (Fatséas, Hurmic, Serre, Debrabant, Daulouéde, 

Denis &Auriacombe, 2016). Damm & Thomsen (2011) belyser att risken för missbruk, 

kriminalitet, självskada, trafikförseelser, olyckor och oönskade graviditeter är större hos unga 

och vuxna med ADHD än hos resten av befolkningen. Detta hänger, enligt Damm & Thomsen 
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(2011) ihop med att leva ett mer marginaliserad liv än andra i samma åldersgrupp, genom att 

vara impulsiv och eventuellt ha ett behov för att sänka en inre oro och rastlöshet.  

Forskningen visar på att personer med ADHD får problem med sömnen och att dygnsrytmen 

blir förskjuten. När det gäller kvinnor och ADHD, visar forskningen att kvinnor löper mindre 

risk att utveckla beroende problematik inom spel och alkohol och drogmissbruk, men har en 

ökad risk för ångest och andra psykiska besvär (Bakhshani, 2013). 86% skäms ibland över att 

inte kunna hantera vardagsrutiner och problem, vilket påverkar deras självkänsla negativt. 

Hos individer med ADHD är det vanligt att det finns flera i släkten, som har liknande 

svårigheter, då ärftlighet är den viktigaste faktorn, men även påverkan från andra biologiska 

faktorer och psykosociala miljöfaktorer, vilket innebär att hur ADHD yttrar sig hos individen 

är beroende på både arv och miljö.  

 

Enligt ADHD-foreningens undersökning från 2017 visar det att 89% av vuxna med ADHD 

har svårigheter med att skapa en bra balans mellan arbete, fritidsaktiviteter och relationer. 

89% upplever stress och oro när de vistas i miljöer med mycket ljud eller oväsen. Vidare är 

det 77% som uppger att det finns personer i deras närhet, som ställer sig tveksamma till om 

ADHD är en funktionsnedsättning. Slutligen att 72% upplever det besvärligt att träffa nya 

människor, på grund av oro, stress och osäkerhet kring hur de ska agera.  

ADHD-foreningen (2019) belyser en strategi, som kallas “Mestring”, som betyder att 

bemästra eller hantera, strategin innebär att bli förmågan att hantera symtom och svårigheter, 

så individen kan leva ett relativt välfungerande liv. Strategin innebär även att mer kunskap, 

redskap för att hantera utmaningar och bemötande med andra, både med och utan ADHD, kan 

leda till att kunna bemästra vardagen.  

Att ha andra diagnoser när man är diagnostiserad med ADHD är inte ovanligt. Dyslexi eller 

andra inlärningssvårigheter, autismspektrumdiagnoser, språk- och talstörningar eller 

trotssyndrom är vanligt ihop med ADHD, samt vissa former av tics eller dyspraxi, vilket 

innebär nedsatt koordinationsförmåga och motoriska svårigheter. 

Många vuxna med ADHD har upplevt svårigheter i skolan och kan därför ha problem med att 

utbilda sig på en nivå, som motsvarar deras kompetens och möjlighet.  

Sekundära diagnoser och tilläggs-svårigheter hänger ihop med inte diagnostiserad och 

obehandlad ADHD, där individer kan ha haft stora problem och mycket motgångar genom sin 

skolgång och i sin ungdom, individen kan länge ha kämpat med känslan av att vara fel eller 
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till besvär och aldrig ha fått hjälp (Damm & Thomsen, 2011). En utmaning med komorbiditet 

(samsjuklighet) är att det kan vara svårt att se vad som är vad, vilka svårigheter är symtom på 

ADHD och vilka är symtom på sekundära diagnoser, som exempelvis ångest eller 

inlärningssvårigheter, då symtomen kan gå in över varandra.    

Tidiga insatser och kunskap kan göra skillnad, idag finns en långt större kunskap och 

uppmärksamhet kring symtomen på ADHD, vilket innebär att som utgångspunkt att det finns 

bättre förutsättningar än tidigare i hänseenden, som förståelse, bemötande och möjlighet för 

behandling och stöd, detta kan även leda till att avhjälpa utvecklingen av sekundära diagnoser 

och sociala svårigheter (Damm & Thomsen, 2011).  
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Syfte och Frågeställning 

Huvudsyftet med denna undersökningen är att se hur olika individer upplever det att få en 

diagnos som vuxen, hur det har påverkat dem, både positivt och negativt, vilka upplevelser de 

har med sig och vilka faktorer, som har påverkat dem. 

Några av de begrepp som kommer att belysas är utanförskap, ensamhet, gemenskap, om kön 

spelar en avgörande roll, olika svårigheter och relationer.   

Undersökningen bygger på frågeformuleringen Hur upplevs det att få en ADHD-diagnos i 

vuxen ålder?  

Genom frågor om deras bakgrund, som ålder, kön, sysselsättning och civila status, frågor om 

diagnosen, bland annat när och hur de fick den, samt hur den har påverkat dem. Vidare genom 

frågor om hur de har upplevt barndomen och vilka strategier de använder i dag, för att klara 

av vardagen med de svårigheter diagnosen innebär för dem.  

 Hypotesen är att det är individuellt, att det både finns de individer som vänder det till en 

styrka och omfamnar sina svårigheter, men lika väl finns de som identifierar sig med 

diagnosen. Vidare dem som kommer att använda diagnosen som en ursäkt för att inte göra det 

som förväntas eller som en ursäkt för att de inte passar in. 

Metod  

Efter en pilotstudie, med en egenkomponerad intervjuguide, som visade att frågorna kom åt 

det som studien syftade till och den informationen, som var nödvändig för genomförandet av 

uppsatsen, kunde undersökningen genomföras. På grundval av lyckad pilotstudie, ingår 

resultaten från den i undersökningen, som deltagare.  

Pilotstudien visade att frågeformuläret fungerade och den önskade informationen kunde 

tillgås. Men vidare visade det sig att beroende på individen, var olika formuleringar och 

följdfrågor nödvändiga, även vid användande av samma intervjuledare.  

Efter pilotstudien, kontaktades Riksförbundet Attention, angående deras möjligheter att hjälpa 

till att nå ut till gruppen av individer som undersökningen byggde på och få tag på deltagare  
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inom målgruppen. En inbjudan utformas och Attention Kronoberg publicerade den på deras 

Facebook sida, därigenom samlades ett antal frivilliga deltagare. 

Intervjuerna genomfördes, med fasta frågor kring deras upplevelser av ADHD, dock med 

variation av formulering och följdfrågor beroende på individen som intervjuades.  

Utifrån de svårigheter kring sociala och ovana situationer, som deltagarna kunde uppleva, var 

endast en intervjuare närvarande vid varje intervju, vilket innebar att det inte fanns en som 

observerade intervjun, detta ledde även till att intervjuerna inte var lika.  

Den kvalitativa forskningsmetoden är explorativ, det finns inga hypoteser, med det som 

upplevs eller observeras är det som tolkas, vilket leder till en deskriptiv metod, vilket vidare 

innebär att det varken finns samband eller skillnader, men endast är beskrivande av känslor 

och tankar. Förutbestämda frågor medför en svårighet, då intervjuerna och förståelsen växer 

fram och det kan därför vara svårt att vara fast i frågor om svaren leder åt ett annat håll.  

Som metod användes djupintervju, vilket är ett samtal mellan intervjuaren och deltagaren, där 

det är genom att lyssna kunskapen befästs och följdfrågor kom mer naturligt i sammanhanget. 

Det var öppna frågor, där deltagaren kommer att få berätta och inte endast svara med 

svarsmöjligheter. Intervjuerna spelades in, för att kunna transkriberas efterföljande, detta är 

för att få ett naturligt samtal, för att få med alla detaljer och inte behöva tolka under tiden, 

men göra en objektiv tolkning i efterhand, när all fakta är insamlad.  

Intervjuerna hölls på olika platser, beroende på deltagarens önskemål och möjligheter, i egna 

hem, på Attention Kronoberg eller grupprum på Linnéuniversitetet i Växjö.  
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Deltagare 

I undersökningen utfördes intervjuer med fem deltagare i åldern 37–47, som var strategiskt 

utvalda, då undersökningen var beroende av deltagare, som har erfarenhet av hur det är att få 

en ADHD-diagnos som vuxen och därmed kunde förklara och beskriva upplevelser och 

känslor kring ämnet. Även om det innebar att urvalet inte blev representativt för samhället. 

Undersökningen fokuserar på hur vuxna som har fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder har 

berörts, berörs och upplever detta. Urvalets storlek avgjordes av uppsatsens storlek och 

tidsperspektiv. Önskvärd hade varit att urvalets storlek avgjordes utifrån när svaren inte är 

nya, men en upprepning av tidigare svar på frågeställningen. Då det är önskvärd att uppnå en 

maximal variation i svaren, för att se ytterligheter, samt allt däremellan. 

Deltagarna har frivilligt svarat på den inbjudan som Riksförbundet Attention avdelning i 

Kronoberg har lagt ut på sociala medier.  
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Instrument 

Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie. 

Intervjufrågorna var öppna frågor med några förberedda följdfrågor, för att säkerställa att 

frågeställningen blev besvarat (Langemar, 2008). 

När frågorna utformades, gjordes en brainstorming för att definiera de relevanta domänerna, 

men även att avgöra hur strukturerad det är nödvändigt att göra. Då deltagarna ska kunna 

berätta och redogöra för bakgrundsfaktorer, åsikter, erfarenheter, känslor och kunskaper. 

Frågorna och följdfrågor är avgörande för att undvika en snöbollseffekt och hålla intervjun 

och undersökningen på rätt område.  

 

Etik 

Deltagarna informerades innan de accepterade deltagande, inga namn eller referenser kommer 

att finnas i uppsatsen, förutom ålder och kön. 

Vidare informerades deltagarna om de fyra etiska riktlinjerna, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet, vilket innebär 

undersökningens syfte och vad som ingår, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

utan att ange orsak kan bryta sitt medverkande, samt vad kunskapen ska användas till, hur den 

kommer att kommuniceras 

Vidare är det viktigt att skydda mot skada både fysisk och psykisk, vilket innebär att det inte 

får bli eller upplevas kränkande, samt att anonymiteten är avgörande. 

 

Den etisk informationen som deltagarna blev informerad om innan intervjuernas start: 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring 

avbryta ditt deltagande. All information som kommer från dig kommer att hanteras 

under sekretess. När alla uppgifter sammanställs kommer ingen att kunna utläsa vad 

just du har svarat eller vilka uppgifter som gäller just dig. 
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Resultat  

 

Utifrån frågor som berör deltagarnas bakgrund och allmän information, diagnosen, deras 

barndom, samt strategier och struktur, kan flera olika resultat redovisas. 

Till trots för att diagnosen är mest utbredd bland män, har det varit en majoritet av kvinnor 

som har varit deltagande.  

 

Deltagare 1: Man, 47 år, gift med tre egna barn, från tidigare äktenskap och ett bonusbarn. 

Direktör för eget företag, med stor kreativitet, då hans verksamhet sysselsätter 609 personer 

och har en omsättning på 800 000 000 danska kronor per år. ADHD är den primära och enda 

diagnosen, diagnostiserades snabbt i 2012 av psykolog tog endast några månader. Upplever 

att diagnosen är en befriande känsla, att kunna sätta ord på svårigheterna och ha möjligheten 

att kunna själv förstå, men även omgivningen. Upplever det oerhört positivt att få diagnosen. 

Barndomen hade upplevts lättare, mindre stökig och förvirrande om hjälpmedel och medicin 

hade funnits. Inga specifika händelser, men hade haft bättre förståelse, mindre skäll och färre 

konflikter. Är utan behandling, inga missbruk, men har rökt mycket och när det är fest, så är 

det. Kring hereditet finns inga uppgifter om tidigare generationer, men sonen som är född 

2003, diagnostiserades i 2010 med ADHD.  

Barndomen beskrivs som god, kärleksfull, mycket konflikter, en dålig skolgång, men hittade 

sig själv när han gick praktisk utbildning som snickare vid 16 års ålder. Många sociala 

relationer, bra kompisar och livat och glad tillvaro. Skolgången beskrivs som väldigt svår, 

med ett litet utbyte av kunskap i olika teoretiska ämnen. Trivdes bra socialt i skolan, men 

svårt med inlärning, skriftligt. Hade önskat att det fanns medicin, då han anser att det hade 

underlättat mycket, samt att sättet att lära ut eller undervisa. De strategier som han tillämpar 

är att undvika långa möten, alltid ha uppbackning när det gäller trivialt arbete, bland annat en 

assistent. Han uppger sig varit öppen kring sin diagnos och sina svårigheter, men först efter 

utredning, upplever inga svårigheter i interaktionen med andra människor.  

 

Deltagare 2: Man, 41 år, diagnostiserades i 2013 efter en utdragen utredning på 3½ år. Gift 

och har tre barn. ADHD är primära diagnosen, men har även en diagnos inom autismspektret. 

Är idag utan sysselsättning, på grund av olika svårigheter. Har tidigare arbetat på ett antal 

olika arbetsplatser, men haft svårigheter med sociala relationer, som gjort att han inte är kvar. 
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Idag ligger fokus på att få vardagen att fungera, att hålla en struktur och rutiner, detta lyckas 

med hjälp av omgivningen och hjälpmedel. Han förklarar själv att dagarna går med 

tidsfördriv. Han belyser problemet med att vara impulsiv, att köra till Stockholm spontant, 

fungerar inte om man ska hämta barn kl. 12.  

Anledningen till att han gör en utredning är att frun ställer ett ultimatum, då deras tillvaro är 

icke funktionell. I efterhand kan tydliga tecken på svårigheterna ses redan i barndomen, men 

föräldrarna förnekade, även om skolan önskade en utredning. 

Han anser att det är avgörande att diagnostiseras tidigt, så hjälp och stöd kan sättas in, därmed 

minska på alla de problem som man annars kan hamna i.  

Fick mycket stöd i skolan, på grund av dyslexi, men hade behövd mer, med fakta i hand.  

Ursprungsfamilj och ärftlighet, ingen är diagnostiserade, men han tycker att han kan se att 

båda föräldrarna har svårigheter med både autism och ADHD. Han tycker även att det är 

tydligt att brodern har någon form av ADHD, men ingen är diagnostiserad. Då det inte är 

något som de vill prata om. Han upplevs vara negativ när han pratar om sin ursprungsfamilj 

och lägger ansvaret på dem för att han inte fick en diagnos och hjälp tidigare.  

Han har idag medicinsk behandling, men medicinerades inte direkt, då bipacksedel gjorde 

honom osäker på medicinen. Han upplever dock en stor skillnad med och utan medicin. 

Upprepar vid ett antal tillfällen att det är avgörande att få en diagnos och hjälp, då det kan 

hjälpa så man kan anpassa sig och omgivningen kan anpassa sig efter en. Han avskydde 

skolan, även om han fick hjälp.  

Han uppger inga missbruk, men erkänner att han bitvis har varit risktagande och påhittig. 

Socialt inte haft så mycket kompisar, men enstaka bra kompisar, som enligt han räckte, då 

han upplever svårigheter i större grupper. Efter diagnosen är han öppen kring det och 

upplever att det underlättar i sociala sammanhang. Vardagen är uppstyrd och överraskningar 

är fortfarande svårt. Han är positiv över diagnosen, men påpekar vid ett flertal gånger att det 

hade varit enklare om han hade fått diagnosen tidigare.   

Utredningen var lång och påverkade honom psykisk ohälsa, som självmordstankar, vilket inte 

enbart påverkade honom, men hela familjen.  

 

 “En käftsmäll av verkligheten. När man kom fram till att man hade en diagnos.”   
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Under utredningstiden, var han sjukskriven, han framhäver problemen med kunskapen kring 

diagnosen och de problem som finns när innebörden av psykiatrisk utredning inte är vanlig 

och allmänt känd. 

 

Deltagare 3: Kvinna, 47 år, diagnostiserades i 2017, efter ett års utredning, anser själv att det 

var smidigt, men upplevde även en ilska, då hon anser att den borde hon ha fått för länge sen 

och att hon egentligen inte ville ha en diagnos eller en stämpel. Nuvarande sysselsättning är 

lärare, just vid tillfället sjukskriven på grund av skada. Hon uppger vara gift och ha 3 barn 

och 5 barnbarn. ADHD är hennes primära diagnos, men är även diagnostiserad med 

fibromyalgi och Ethlers-Danlos syndrom. 

I barndomen tillbringade hon mycket tid hos sina morföräldrar, då hennes mormor var 

dagmamma. Hon anser att det har varit hennes räddning, då mamman var psykisk sjuk, 

pappan frånvarande och två syskon. Hos morföräldrarna var det ordning och reda, struktur 

och mat på bestämda tider. Hon kommer fortfarande ihåg känslan av osäkerhet, om vad som 

väntade när hon kom hem från skolan. Hon säger även att då trodde hon att mamma låg på 

soffan med en kopp kaffe, men senare upptäckte att det inte var kaffe, men alkohol.  

 

“Jag hade nog velat ha andra föräldrar men det går ju inte. Det är klart att jag hade 

väl önskat att jag hade haft en normal familj att jag hade vuxit upp i lugn och 

trygghet.” 

Efter diagnosen, när hon förstod vad det innebar, föll mycket på plats, hur hon var som barn, 

hennes liv i tonåren och hennes roll som mamma, men även yrkesmässigt. Hon önskar att 

någon hade sett henne, hennes svårigheter. Skolan ansåg henne som en drömmare. Hon 

beskriver att hon älskade skolan och hade mycket vänner. Samt att det var en trevlig, rolig 

och en trygg miljö. Hon är inte medicinerad, men utöver yoga, meditation och mindfulness. 

Hon uppger ett tidigare missbruk av mat och socker, som hon anser har varit för att dämpa 

ångest. I en period missbrukade hon alkohol och rökte från tidig ålder. När det gäller 

hereditet är mamman diagnostiserad bipolär och borderline. En syster med bipolär diagnos 

och ADD och en dotter med misstänkt ADHD, samt ett av barnbarnen. Berättar även att hon 

är noga med att hennes barn inte ska uppleva det sveket, som hon själv har upplevd i sin 

barndom.   
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 “Så att jag har ju lagt mycket kraft för att barnen ska ha det så bra som möjligt och 

 att de ska, ja jag har nog kompenserat mycket för min egen barndom tror jag.” 

  

Hon påpekar inga direkta symtom eller svårigheter, men det framkommer att hon alltid har 

upplevt en stress och en rastlöshet och ett behov för att det måste hända saker hela tiden, men 

även en upplevelse av vara deprimerad och mer introvert.  

Efter diagnosen uppger hon att både hon själv och mannen analysera henne, men även att 

mannen upplevs mer förstående. Att hon gör flera saker samtidigt utan att slutföra. Vidare 

uppger hon att alltid vara medveten om hur andra är och att hon inte upplever att vara så. 

 

“När jag fick diagnosen ville jag inte tala om det för någon för då skämdes jag.” 

 

Det som var svårast kring utredningen upplever hon vara det att lämna ett drogtest, som 

oerhört kränkande, men känslan över att inte vara ensam är viktig.  

Deltagare 4, kvinna, 37 år, diagnostiserades med ADHD 2019 efter ett års utredning. Dagens 

sysselsättning är sjukskriven, i väntan på att omplaceras från nattarbete, men inväntar 

Försäkringskassans godkännande av att arbetspröva. Hon är gift, men lever inte ihop med sin 

man, har tre barn. Hon lider av generaliserat ångestsyndrom och social fobi, som sekundär 

diagnos. Symtomen uppmärksammades först i 2019, tidigare har alla svårigheter tillagts de 

sekundära diagnoserna, som redan sattes i tonåren. Hon har hela sitt liv haft en upplevelse av 

att inte passa in, att det inte var en plats till henne. Diagnosen har inneburit att hon upplever 

ett lugn, efter en känsla av rädsla kring vad ADHD-diagnosen innebär. Nu upplever hon att 

det är lättare att acceptera och förstå sig själv, men även att omgivningen är mer förstående. 

Diagnosen har gett henne möjligheten att våga prata om hur hon upplever saker, en accept 

och därmed även en öppenhet. Idag har hon hjälp av terapeut, boendestödjare och struktur i 

vardagen med hjälp av scheman och en almanacka. Kring att ha fått diagnosen tidigare 

upplever hon att om det hade funnits en vuxen, som hade förstått och hade kunnat vägleda, 

hade det underlättat, samt att förstå att hon inte var mindre värd än andra. Hela livet har hon 

känt en rastlöshet, oro och att ha en massa ostrukturerade tankar. Har under tonåren druckit, 

för att hantera vardagen, har tidigare rökt, men idag är det endast snus. När det gäller 
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ärftlighet, har hennes mamma en borderline diagnos och även ADHD. Hennes 

ursprungsfamilj är föräldrar, en äldre storebror och en tvillingsyster. Hemmet där hon växte 

upp, upplever hon som ett stökigt hem, där föräldrarna flyttade isär till och från, med en 

frånvarande och nedlåtande mamma och en strikt pappa, som slutligen flyttar. Hon beskriver 

sig själv som en pojkflicka, sällan hemma, slagsmål i skolan, hängde gärna med pojkarna och 

gjorde gärna saker hon inte fick, både egna och andras påhitt. Samt att kompisrelationerna 

inte var djupa och långvariga, men att hon tröttnade snabbt och hellre var med de barnen som 

var mer stökiga. Skolgången beskrivs med ordet rädsla, hon anser att detta är på grund av den 

sociala fobin, med stress över att behöva passa in. Hade önskat att det hade varit mindre 

klasser eller möjlighet att arbeta i mindre grupper. De kulturella skillnaderna belyser hon, 

med hur flickor borde vara och att man skulle vara på ett sätt. De strategier som tillämpas är 

rutiner, vecko- och dagsscheman. Hon uppger att hon är öppen kring sin diagnos i relationer, 

men även att det är en ny diagnos. I interaktionen med andra upplever hon en osäkerhet på sig 

själv, med tankar som, är hon konstig, överväganden om vad och hur saker ska sägas och hur 

mycket eller länge hon kan prata innan någon dömer henne. En rädsla för att framstå dum, då 

det enligt henne är så hon har upplevt det i största delen av sitt liv. Hon berättar att de 

svårigheter hon upplever idag är alla tankar om vad andra tänker och tycker, leder till 

osäkerhet, tunghäfta, hjärtklappningar och svettningar. Hon uppger sig vara kreativ och ofta 

ha flera projekt på gång, men svårigheter med att slutföra dem, detta leder till en känsla av 

oro och misslyckande. 

Deltagare 5, en kvinna på 37 år. Hon har två barn med olika pappor. Tidigare har hon jobbat 

med trädgårdsarbete, men sadlat om. Hon anser att ADHD symtomen har funnits sen 

barndomen, men diagnostiserades först i 2013/2014 efter en utredning på ungefär 5 månader. 

Hon uppger att hon upplevde det skönt att få en diagnos, då det underlättade att veta och 

kunna leta information och få en förståelse för sina svårigheter, men tycker inte om när andra 

definiera henne utifrån diagnosen. Vidare anser hon att hon är sig själv och att 

diagnostiseringen inte ändrar på något, men mer ett sätt att kategorisera människor. Belyser 

att omgivningen och situationer påverkar henne. Tidigare har hon inte varit medveten om att 

alla inte är som hon, samtidigt som diagnosen och kunskapen gör att hon upplever sig ha mer 

tålamod och överseende med att andra inte är som hon.    
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 “Dagisfröknarna tycker jag låter som ett UFO.”  

 

Diagnosen har vidare gett henne möjligheten att förstå sina svårigheter och lärt henne vilka 

förväntningar som finns på henne.  

Kring skolgången, upplever hon som svår, bland annat för att hon inte förstod det som 

undervisade, hon önska att det hade varit en annan typ av pedagogik, andra sätt att lära sig. 

Hon uttrycker att hon saknade förståelse, vilket hon även anser kan saknas i skolan idag, då 

hon har en önskan om att vidareutbilda sig. Hon upplevde att hon inte förstod de sociala 

spelreglerna. Vidare framgår det att hennes liv präglas av risktagande och fortfarande gör. 

 

  “Det var ganska avslappnande på något sätt. åker på tok för fort med sin bräda ner 

 för backen med musik i öronen så kan du bara koncentrera dig på en sak. Inte köra 

 om en långtradare i snöstorm det är inte att rekommendera. Men det är skönt att inte 

 behöva tänka på allting samtidigt.” 

 

Hon medicineras idag, efter att ha kämpat för att få den hjälp som hon har idag. Hon berättar 

att hon använder olika strategier för att klara av de utmaningar som hon ställs inför varje dag, 

en strategi hon använder sig av är att använda komplicerade ord, för att uppfattas smart. Hon 

belyser att svårigheterna är något man föds med och en del av den man är. Hon belyser vikten 

av att mer kunskap kring ADHD behövs och att den behövs för redan i förskolan.  

Hon berättar om ett missbruk av både alkohol och narkotika, samt självmedicinering, men 

upplever inte att ADHD har varit orsaken, men ett val för att hon inte kände att hon passade 

in och de krav som ställdes. Hon berättar även om ett självskadebeteende för att hantera 

ångest.  

 “Och jag tänker aldrig säga att det var en impulshandling, för en impulshandling 

 hade varit att hoppa framför tåget.”  

 

ADHD har lett till att relationer har spruckit och identitetssökande var svårt. Att få en struktur 

på vardagen är väldigt svårt fortfarande. Idag har hon boendestöd för bland annat att få 

räkningarna betalda. Oförutsedda händelser uppger hon att kunna hantera och kommer oftast 

ihåg exempelvis födelsedagar, men uppger problem med att komma ihåg vilken dag det är. 

Hon berättar att hon har flera kalendrar, för att kunna planera och veta vad som ska hända. 
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Hon uppger att hennes mamma har ADHD, och att ursprungsfamiljen annars består av 

lillasyster och pappan. Men är annars undvikande i frågan om hereditet. Hon lägger vikt på 

att det att lära känna människor med liknande upplevelser, samma diagnos är oerhört viktigt. 

Vidare begrundar hon detta med att diagnosen definierar henne, som ett problem och att det 

inte är rätt, då det är bra att kunna se själva individen. 

 

Sammanfattningsvis utifrån frågeformuleringen och de frågor som ställdes och de svar som 

deltagarna gav, kring bakgrund, diagnostisering, barndom och strategier, samt struktur, 

bekräftades hypotesen kring att upplevelsen av svårigheterna är individuellt, samt att det är 

stor spridning på hur man påverkas av diagnostiseringen. Likheter fanns bland annat i 

svårigheterna vid oförutsedda situationer och en nedsatt förmåga att lyssna. Deltagarnas svar 

bekräftade tidigare forskning.   
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Diskussion 

 

Deltagarna har både olikheter och likheter i sina berättelser, och påpekar att symtomen visar 

sig vara olika hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. ADHD kan påverka hela 

livsloppet (Guldberg-Kjär, 2013) 

Flera deltagare beskriver svårigheter med att påbörja och avsluta uppgifter och att skjuta upp 

saker, vilket är ett vanligt symtom på ADHD. Ett annat vanligt symtom, som flera deltagare 

tar upp är att ha många tankar och idéer i huvudet på en gång. Trots att det som oftast 

förknippas med ADHD är koncentrationssvårigheter, svårigheter att kunna prestera i olika 

situationer eller miljöer, men även svårigheter med att hålla ordning och få saker och ting 

gjorda. Guldberg-Kjär (2013) belyser att äldre med problem med minnet, kan vara en 

svårighet, som inte beror på ålder, men på ADHD. Guldberg-Kjär (2013) belyser att de 

svårigheter man kan uppleva i barndomen i allmänhet och upplevelsen av sämre hälsa och 

minne är kopplade till ADHD symtom.  

Olika konventionella handlingar kan leda till relationsproblem både privat och sociala, samt 

ekonomiska problem. Vilken samtliga deltagare uppmärksammar i olika sammanhang och 

under olika perioder av livet. Andra tydliga tecken på ADHD är enligt Bakhshani (2013) att 

personen har svårt att koppla av eller att varva ner och att personen ofta påbörjar flera projekt 

samtidigt, och kan behöva hjälp med struktur och planering, detta belyser majoriteten av 

deltagarna som nödvändigt.  

 

Hyperaktivitet är ett annat vanligt symtom hos individer med ADHD. Bland vuxna kommer 

hyperaktiviteten ofta till uttryck som oro, rastlöshet och sömnproblem, detta uttrycker 

samtliga deltagare att ha upplevt eller lida av och belysas av Dramsdahl, Westerhausen, 

Haavik, Hugdahl, & Plessen (2011). Seitz, Wapp, Burren, Stutz, Schläfli, & Moggi (2013) 

framhäver att hyperaktivitet även kan leda till en negativ självbild, då energin som förbrukas 

kan leda till psykiska svårigheter och även leda till någon form av missbruk.  

   

I undersökningen var det en majoritet av kvinnor som deltog, även de två män som valde att 

delta uppgav sig göra detta på grund av en kvinna, vilket ledde till en skev fördelning av 

resultat. Siffrorna kring könsfördelning i diagnostiseringen av ADHD pekar på att det är 70% 
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av barnen som diagnostiseras är pojkar, detta borde innebära en majoritet av män, men då 

symtomen upplevs olika mellan kön, finns det inga siffror på könsfördelningen bland vuxna. 

Vilket stödjer forskningen som visar att hyperaktiviteten minskar och att strategier kring 

hantering av svårigheterna underlättar i vardagen för vuxna. Vilket även kan bero på de 

svårigheter som finns i att se och uppmärksamma de individerna med mindre utåtriktade 

symtom. 

 

Samtliga deltagare uppger hereditet, eller en misstänkt ärftlighet. Enligt forskningen är 

ärftlighet den viktigaste faktorn, men hur den yttrar sig hos individen är beroende både på 

ärftligheten och omgivningen. Guldberg-Kjär (2013) belyser både komorbiditet och hereditet. 

Deltagare 2 uppger tydligt hur ursprungsfamiljen inte har accepterat att han har en diagnos, 

detta är inte ovanligt, 77% som uppger att det finns personer i deras närhet, som ställer sig 

tveksamma till om ADHD är en funktionsnedsättning (ADHD-foreningen, 219).  

Deltagarna har på olika sätt belyst hur den sociala sammanhangen och uppväxten har präglat 

deras symtom och konsekvenserna. De som upplevde stora svårigheter under barndomen, 

upplever även större svårigheter i vuxenålder, än dem med mindre symtom under barndomen 

(Guldberg-Kjär, 2013) 

När det gäller arbetslivet är det även majoriteten, mellan 70–90% som uppger att rädsla för 

utbrändhet, problem att klara av vardagen och svårigheter med att klara av flera saker samma 

dag, samt lider av sömnproblem (ADHD-foreningen, 2019). Men även att det är svårt att 

anpassa arbete efter möjligheter. Detta tar även flera deltagare upp. Samtliga deltagare har 

olika strategier och hjälpmedel för att underlätta för en fungerande vardag och tillvaro. 

En strukturerad vardag med anpassningar efter individen, psykosociala insatser, medicinering 

och en förstående omgivning, som är medveten om svårigheterna och kan underlätta. Flera 

deltagare belyser vikten av att bli förstådd och accepterat. 

Guldberg-Kjär (2013) belyser en utmaning för hälso- och sjukvården, när det gäller att 

uppmärksamma ADHD i ett livsloppsperspektiv, på grund av risken för lidande utifrån 

bristande kunskap. Svårigheterna blir tydligare, när de yttre omständigheterna ändras och 

kraven ändras, vilket styrks av att 72% av vuxna med ADHD upplever det besvärligt att träffa 

nya människor, på grund av oro, stress och osäkerhet kring hur de ska agera.  

Statistiken enligt ADHD-foreningen (2019) visar att 86% av vuxna med ADHD skäms över 

att inte kunna hantera vardagsrutiner och problem, vilket påverkar deras självkänsla negativt 
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och 87 % anser att det är vanskligt att strukturera vardagen. Flera deltagare belyser detta och 

även en frustration över att inte kunna förstå eller bli förstådd. Samtliga deltagare berättar 

även om hur de använder sig av olika hjälpmedel för att underlätta och få en strukturerad 

vardag. Forskningen visar att det är avgörande att ta emot den hjälpen, som finns att tillgå, 

svårigheterna annars kan leda till psykisk ohälsa eller ett missbruk. En deltagare berättar om 

missbruk, men väljer att inte förknippa det med ADHD, men en strategi för att klara av det 

utanförskapet, som hon upplevde. Även om varken deltagare 2 eller deltagare 4 har uppgett 

missbruk eller kriminalitet, har de berättat om en ungdom, där de bröt från stående normer, 

samt upplever sociala utmaningar, kunde ha hamnat i det, som både ADHD-foreningen 

(2019), Damm & Thomsen (2011) och Bakhshani (2013) poängterar. Att människor med 

ADHD har större risk än andra för att utveckla beteendemönster, som leder till riskabla och 

olagliga situationer. Enligt Damm & Thomsen (2011) kan det vara på grund av ett behov för 

att sänka inre oro och rastlöshet.  

 

Komorbiditet kan ibland uppstå, när symtom och svårigheter från ADHD inte diagnostiseras, 

men det kan även vara svårt att skilja på vilka svårigheter som är symtom på ADHD och 

vilka som är en sekundär diagnos (Skirrow & Asherson, 2013). Detta kan ses hos majoriteten 

av deltagarna. Deltagare 1 med inlärningssvårigheter, deltagare 2 med socialfobi och ångest, 

samt deltagare 2, där symtomen går in över varandra. Damm & Thomsen (2011) belyser hur 

individer med en inte diagnostiserat ADHD kan ha upplevt problem och motgångar under sin 

skolgång, samt kämpat med en känsla av att vara fel. Komorbiditet är vanligt i någon form, 

dyslexi eller andra inlärningssvårigheter, autismspektrumdiagnoser, språk- och talstörningar 

eller trotssyndrom är vanligt ihop med ADHD, dessa påpekar även deltagarna som varande 

svårigheter de upplever, enstaka eller flera av. Majoriteten av deltagarna uttalar att de hade 

önskat att de hade diagnostiserats i barndomen, då de anser att flera svårigheter hade kunnat 

undvikas eller lindras, och även kunnat ha varit underlättade. Damm & Thomsen (2011) 

poängterar att tidiga insatser och kunskap gör skillnad och kan avhjälpa utvecklingen av 

sekundära diagnoser och sociala svårigheter. Enligt ADHD-foreningen (2019) att 85% av 

vuxna med ADHD även har andra psykiska problem, i genomsnitt 2,5 psykiska diagnoser och 

runt 50% lider av ångest. Samtliga deltagare uppger att de känner av ett stort behov av att 

röra på sig och kan känna en inre oro. 

 



 
 

28 

Undersökningen visade att samtliga deltagare har upplevt känslan av utanförskap, vidare att 

de har accepterat den genom diagnosen och hantera vardagen och svårigheterna på olika vis. 

I efterhand hade det varit intressant att även fått intervjua anhöriga till deltagarna, för att se 

hur de upplever svårigheterna. 

 

Det hade varit intressant att fokusera mera på barndomsupplevelser och strukturering av 

känslor. Vidare även kunnat jämföra deltagare beroende på hur uttalat deras svårigheter är. 

En intressant fråga som kunde belysas, är om det finns könsskillnader i upplevelserna, då 

samhällets syn på kön har ändrats, samt jämställdheten. Vidare om det finns samma 

upplevelser mellan könen eller är de präglade av de könsrollsmodeller som fanns under 

barndomen, där en tydligare fördelning fanns.  

Vidare göra en jämförelse mellan de som är diagnostiserad med ADHD och resten av 

befolkningen, i hur många som har upplevt känslan av utanförskap under barndomen, då 

detta framgår som vanligt förekommande bland individer med ADHD, då det upplevs som 

diagnoskriterier, men även kan kopplas till andra omständigheter. 

Framtida studier inom området skulle även kunna vara hur det har upplevts för närstående, en 

mer specifik frågeställning eller en mer kvantitativ undersökning inom området. Valda metod 

med djupintervju, har svagheter, bland annat att hålla en objektivitet och att alla intervjuer 

blir lika, men det anses även vara det bästa sättet att kunna komma åt den informationen som 

undersökningen bygger på. Enligt Guldberg-Kjär (2013) tillför individers självskattning 

information, som kan leda till metoder, som gör det möjligt att se ADHD symtom, genom ett 

livsförlopp. Detta kan leda till en förståelse och en kunskap om hur man på bästa sätt kan 

hjälpa och underlätta för individer med ADHD.   
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Konklusion 

 

Diagnoskriterierna för ADHD är fasta, men upplevelsen av ADHD och de svårigheter som 

det innebär är individuella, samt livslånga. Det handlar om en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, som ger svårigheter med impulsivitet, hyperaktivitet och 

uppmärksamhet, vilket kommer till uttryck på olika sätt hos den enskilda individen.  

Det framgick tydligt att deltagarna upplevde symtom i tidig ålder och att alla hade en önskan 

om att svårigheterna hade uppmärksammats tidigare, för att undvika upplevelsen av 

utanförskap. 

Symtomen på ADHD är på majoriteten av deltagarna utan komorbiditet och därmed tydligt 

diagnostiserad och det underlättar att förstå diagnosen, deras individuella svårigheter och 

därmed behov. Resultatet stämmer överens med den bakomliggande forskningen som finns 

på ADHD, samt de svårigheter som det innebär. Vikten av struktur och olika strategier 

belysas i tidigare forskning, men även av deltagarna, som varande avgörande.  
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