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Sammanfattning 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett välkänt 

problem hos ungdomar. Studien jämför föräldrarnas upplevelser av 

ungdomarnas ADHD-problematik och ungdomarnas egna upplevelser 

av sig själva och sina föräldrars reaktioner. Befintliga data från ett 

forskningsprojekt används där undersökningsdeltagarna var 

ungdomar, från skolår sju till första året på gymnasiet. Resultaten 

visade att föräldrar som ger höga skattningar av sina ungdomars 

ADHD symptom skiljer sig kraftigt från andra föräldrar både när det 

rör ungdomars beteende och sina egna beteenden. Ungdomarna 

skiljer sig i upplevt eget beteende där ungdomarna med ADHD-

problematiken hade svårigheter. De skiljde sig däremot inte i 

upplevelser av föräldrarnas beteenden. Studien fann att föräldrar och 
ungdomar har skilda perspektiv och att ADHD-problematiken inte 

verkar vara avgörande för hur ungdomarna upplever sina föräldrar. 
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Abstract 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a well-known 

problem in adolescents. This study compares parents’ experiences of 

adolescents ADHD problems and adolescents own perceptions of 

themselves and their parents' reactions. Existing data from a research 

project were used where the participants were young people from 7
th

 

grade to 1 year of high school. The results showed that parents who 

give high estimates of their adolescents ADHD symptoms differ greatly 

from other parents both concerning the adolescent’s behavior and their 

own behavior. Adolescents differ in experienced of own behavior 

where adolescents with ADHD problems had difficulties. They 

differed, however not in the experiences of their parents' behaviors. The 

study found that parents and adolescents have different perspectives and 

that ADHD-related problems do not seem to be crucial to how 

adolescents experience their parents. 
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Upplevelsen av ADHD-problematik – en jämförande studie om ungdomars och 

föräldrars perspektiv 

 Människor upplever varandra på olika sätt. Utifrån erfarenheter, kunskap och intressen färgar 

man sin syn på omgivningen. Upplevelsen av samma situation ses ur olika perspektiv. Inte 

minst i relationen mellan ungdomar och föräldrar. Ungdomar är olika. De flesta barn och 

ungdomar faller inom ramar för det som uppfattas “normalt” medan andra har svårigheter att 

sitta still, kontrollera sig och följa föräldrars anvisningar (Nolen-Hoeksema, 2011).  

Alla kan vi känna igen oss i situationen när vi i affären hör ett barn få ett utbrott över att 

han/hon inte får sin vilja igenom. Föräldern tycks kämpa för att barnet ska lugna sig, uppföra 

sig utan att ge vika för viljan. Detta beteende är inte helt ovanligt hos barn men när kan vi 

säga att ett “vanligt” karaktäristiskt beteende övergår till att vara “onormalt”? Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är idag ett stort problem hos barn och ungdomar, och 

ungdomar med dessa speciella behov sätter utmaning och press på föräldrarna (Kadesjö, 

2007). När föräldrars anvisningar i uppfostringssyfte inte leder till förändringar i 

ungdomarnas beteende upplever föräldrarna en maktlöshet som i sin tur kan leda till förlorad 

kontroll. Detta resulterar i att föräldrarna distanserar sig och de varma, kärleksfulla föräldrar-

egenskaperna, minskar (Glatz et al., 2011).  ADHD är en av de mest kontroversiella diagnoser 

för barn när dess symptom ofta lappar över de normala karaktärsdragen som de allra flesta 

barn och ungdomar har (Martel & Nigg, 2006) exempelvis temperament, blyghet och 

ängslighet (Nolan-Hoeksema, 2011).  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

          Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) definieras av tre symptom som barn 

och ungdomar kan visa i hemmet och i skolan. Ett av de tre symtomen är 

uppmärksamhetssvårigheter och innebär att barnet har svårigheter att upprätthålla sin 

koncentration på en uppgift under en längre tid. Barnet distraheras lätt av sin omgivning och 
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tappar fokus på uppgiften. När uppgiften inte fångar barnets intresse och inte känns 

spännande får barnet svårt att hålla sig till uppgiften. Detta kan leda till att sysslor i det 

vardagliga livet blir en utmaning och påfrestning, till exempel att hjälpa till hemma och 

slutföra läxorna (Socialstyrelsen, 2002). Det andra symptomet av ADHD-problematiken är 

svårigheter att kontrollera sina impulser. Barnet kan exempelvis svara innan frågor blivit 

ställda, ha svårt att vänta på sin tur eller gång på gång avbryta andra (Nolen-Hoeksema, 

2011). Det tredje symptomet är överaktivitet, eller hyperaktivitet, som tar sig i uttryck att 

bland annat ha svårt att sitta still, prata mycket och fort bli otålig. Hyperaktivitet och 

impulsivitet har liknande drag och är ibland svårt att skilja från varandra. (Socialstyrelsen, 

2002). För att blir diagnostiserad med ADHD krävs att vissa kriterier av de tre symptomen 

ska vara uppfylld, enligt DSM-IV, till exempel att ha svårt att organisera sina uppgifter och 

lätt bli distraherad över längre tidsperioden (American Psychiatric Association, 2000). Barn 

med kontrollsvårigheter och en inaktiv motivationsstil löper större risk för utveckling av ADHD. 

Hos barn är temperament och dess symtom ett karaktärsdrag som senare i livet ökar risken att 

utvecklas till en del av personligheten och skapa problem i vardagslivet (Martel & Nigg, 2006). 

Ungefär 45-60% av barn som lider av ADHD uppskattas löpa risk för att utveckla andra 

problematiska drag i vuxen ålder, som exempelvis ett destruktivt beteende, missbruk och 

normbrytande beteende (Waschbusch, 2002; ref i Nolen-Hoeksema, 2011).  

          Tidigare forskning visar att redan i småbarnsålder hos flickor kan symtom av trotsighet, 

temperament och överdrivna utbrott sticka ut. Detta behöver nödvändigtvis inte kvalificeras 

som ADHD utan mer som Oppositional Defiant Disorder (ODD), för att senare i skolstarten 

märkas som en övergång till hyperaktivitet och impulsivitet som allt mer eskalerar och blir 

starkare ju äldre barnet blir. Genom att inte uppmärksamma denna övergång i tid ligger en 

stor risk att sex år senare utveckla Borderline personlighetsstörning, en personlighet som styrs 

av instabilitet i sociala relationer, självbild och humör med okontrollerbara och opassande 
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impulser. Detta antyder att Borderline personlighetsstörning skulle kunna vara en fortsatt 

utveckling av ADHD för flickor som tar över i tonåren och skapar svårigheter i relationer och 

fortsätter ge ogenomtänkta impulsiva ageranden. Detta till skillnad från pojkar som behåller 

sin kvalifikation av ADHD-diagnosen från småbarns ålder, mer oföränderligt genom livet 

(Stepp, Burke, Hipwell & Loeber, 2011).  Detta betyder alltså att snarlika symptom kan leda 

till olika diagnoser hos pojkar respektive flickor i tonåren. 

          Behandling och interventioner av ett tidigt trotsigt beteende för att förebygga ADHD 

verkar lovande för att hindra ytterligare utvecklingar av andra störningar hos både flickor och 

pojkar (Stepp et al., 2011).  Tidigare forskning visar att interventioner där kognitiva-beteende 

metoder lärts ut i föräldraträning för att hantera barnens svårigheter med ADHD, har gett goda 

resultat. Genom att förse föräldrarna med effektiva sätt att hantera barnens problembeteenden 

har resultaten visat sig inte bara förbättra förståelsen hos föräldrarna för barnens svårigheter 

men även minskat riskerna för bland annat utveckling av ångest, asocialitet och depression 

hos barnen. Eftersom barn med ADHD ligger i risk för att utveckla dessa typer av emotionella 

problem och störningar är en minskning i dessa avseenden meningsfullt (Smith & Barrett, 

2000). 

           Ungdomar med ADHD-problematik upplever mer konflikter med sina föräldrar än 

ungdomar som inte har ADHD. Konflikterna upplevs av mödrarna som att deras ungdomar är 

stökiga, presterar sämre i skolan, ljuger och är oansvariga (Markel, & Wiener, 2012). Tidigare 

forskning har visat att föräldrar med barn som har ADHD upplever maktlöshet (Glatz, Kerr, 

& Stattin, 2011) och stigmatisering från samhället (Kadesjö, 2007). Det är en stor påfrestning 

för föräldrar med barn som har ADHD när de med sina impulsiva utbrott, rastlöshet och 

koncentrationssvårigheter kan få föräldrarna att känna ilska, uppgivenhet, sorg och 

hopplöshet. När föräldrarna i kritiska situationer inser att de inte kan hantera dem, anklagar de 

sig själva för att ha misslyckats och betvivlar sin föräldraroll (Kadesjö, 2007). 



UPPLEVELSEN AV ADHD-PROBLEMATIK                                                                      6 
 

          Tidigare forskning om barns och ungdomars ADHD-problematik har främst 

rapporterats av föräldrar och lärare (Sibley, Pelham, Molina, Gnagy, Waschbusch, Garefino, 

& Karch, 2012). Det har konstaterats att det är viktigt i en ADHD-diagnostisering hos 

ungdomar att inkludera minst en lärarrapport (Evans, Serpell, Schultz, & Pastor, 2007).  Detta 

beror på att rapporteringen från läraren som ungdomen har den mest utmanande relationen till 

är informationsrik. Nackdelen med lärarrapporter är att lärare förflyttar sig och byts ut vilket 

innebär att det är svårt för lärare att ge en helhetsbild när uppfattningen inte nödvändigtvis 

stämmer överens med en annan lärares eller förälders uppfattning. I detta fall är det en fördel 

att inkludera föräldrarapporterna då föräldrarna lever med barnet under större delen av dygnet. 

Samtidigt kan föräldrarapporter vara för subjektiva medan lärarrapporterna kan behålla en 

objektivitet på en annan nivå (Sibley et al., 2012). 

          I tidigare studier av ADHD symtom hos barn och ungdomar har fokus legat på 

anknytningen mellan föräldrar och barn och känslan föräldrarna upplever - deras perception 

och förståelse av barnets beteende (Dwayer, Rubin, Booth-LaForce, Rose-Krasnor, & 

Burgess, 2010; Thorell, Rydell, & Bohlin, 2010). Men man har inte på samma sätt 

uppmärksammat hur ungdomarna upplever föräldrarnas beteende. Det brister i förståelse hur 

ungdomarna ser på sin situation och problematik i relation till föräldrarna, vilka konsekvenser 

det kan få och hur man kan skapa en ökad känsla av föräldraskap i relation till ungdomarnas 

problematik. Ytterligare en svaghet med tidigare studier är att fokus legat mestadels hos 

pojkar med ADHD, och/eller könsskillnader hos barn och ungdomar (Van Eck, Finney, & 

Evans, 2010; Mulligan, Anney, Butler, O’Regan, Richardson, Tulewicz, Fitzgerald, & Gill, 

2011; Dwayer et al., 2010). I denna studie använder vi befintliga data från ett 

utvecklingspsykologiskt forskningsprojekt. Undersökningsdeltagarna var ungdomar på 

högstadiet, från skolår 7 till 9 samt ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet. I forskningsprojektet 

har man också samlat in uppgifter från dessa ungdomars föräldrar. 
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          Denna studie har flera syften där ett av dem är att se närmare på föräldrarnas 

upplevelser av sina ungdomars ADHD-problematik. Hur uppfattar föräldrarna som skattat 

sina ungdomar höga med avseende på ADHD-problematik sin vardag? Hur skiljer den 

vardagen sig från föräldrar som inte delar denna upplevda problematik hos sina ungdomar? 

Föräldrar har tidigare ansetts pålitliga rapportörer vid diagnostisering av ADHD hos barn och 

ungdomar (Sibley et al., 2012) men skulle det kunna vara så att föräldrars perspektiv av 

problematiken styrs på grund av den upplevda maktlösheten? Och om nu föräldrarna 

identifierar ungdomarna med höga ADHD-problem, kommer föräldrarnas syn på ungdomarna 

också att avspeglas i ungdomarnas uppfattningar? Därför är ytterligare ett syfte med denna 

studie att samtidigt se närmare på ungdomarnas upplevelser av föräldrarnas och ungdomarnas 

egna beteenden i samma egenskapsområden. Denna studie vill alltså å ena sidan undersöka 

vad som skiljer föräldrar till ungdomar med höga föräldraskattade ADHD-problem från andra 

föräldrar.  Och vi undersöker samtidigt ungdomarnas upplevelser av sig själva och sina 

föräldrars reaktioner på dem. I vilken utsträckning finns gemensamma eller skilda perspektiv? 

Vi har här även studerat könsskillnader. 

Metod 

Deltagare och Procedur 

Samplet i den här studien är taget från en longitudinell datainsamling där man följt ungdomar 

i åldrarna 10 till 18 år över en femårsperiod. I vår studie använder vi information endast från 

ett undersökningstillfälle (tillfälle 1) och vi begränsar studien till ungdomar på högstadiet och 

första året på gymnasiet. Studien genomfördes i Köping, en kommun med 26 000 invånare. 

Vid tidpunkten för datainsamlingen var medelinkomsten i kommunen något lägre än 

genomsnittsinkomsten i Sverige (ca 137 600 kronor/person jämfört med ca 141 400 

kronor/person i resten av landet). Deltagarna som medverkat i studien representerar en 

räckvidd av socioekonomiska bakgrunder i samhället. Som i hela landets fall hade vid 
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tidpunkten, 91% av fäderna och 80% av mödrarna  minst ett deltids arbete och 6% av fäderna 

och 7% av mödrarna var arbetslösa. Ungefär 70% av ungdomarna levde tillsammans med 

båda biologiska föräldrarna. 

          Datainsamlingen startade år 2001 och vid tillfälle 1, 3 och 5 medverkade även 

ungdomarnas föräldrar. Varje år fick ungdomarna fylla i frågeformuläret i skolan. 

Tidsåtgången var två skoltimmar. Föräldrarna fick enkäter hemskickade. De besvarade 

enkäten och skickade tillbaka den till forskarna i projektet i ett frankerat svarskuvert. 

Projektet genomgick en etisk granskning av universitetets etikkommitté. Vårt sampel 

inkluderar totalt 1379 elever som gick på högstadiet eller första året på gymnasiet vid första 

undersökningstillfället. De utgör ungefär 90% av alla registrerade elever på de aktuella 

skolorna i kommunen. Av dem besvarade 925 föräldrar (67.4%) de postalenkäter som 

skickades till hemmet. I huvuddelen av fallen var det mammor som fyllde i enkäten. 

Material 

          Föräldrarnas mått om ungdomarnas beteende.  

          ADHD. Vi använde DSM-IV versionen av Swanson, Nolan and Pelham (SNAP-IV) 

Questionnaire (Swanson, 1992). För att mäta ungdomarnas ADHD delar man upp ADHD-

symtomen i tre separata subskalor; hyperaktivitet, impulsivitet och 

uppmärksamhetssvårigheter. Skalan är utvecklad för att bedöma och mäta ungdomars 

beteenden och erbjuder möjligheten att undersöka variabiliteten i de olika nivåerna av ADHD. 

För analysen i denna studie användes ADHD-måtten som en sammanhängande helhet. 

Föräldrarna rapporterade hur väl varje av de 17 påståendena stämde överens med deras 

ungdomarars beteenden. Fem påståenden angående Hyperaktivetet ställdes med 

svarsalternativ på en skala mellan 1 (Stämmer inte alls) till 4 (Stämmer exakt): “Hon/han 

lämnar ofta sin plats och har svårt att sitta still i situationer där hon/han bör sitta still”, “Har 

ofta svårt med att hålla händer och fötter stilla eller kan inte sitta still”, “Pratar ofta överdrivet 
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mycket”, “Gillar inte att göra saker som kräver stillasittande och lugn”, och “Verkar ofta vara 

sprallig eller på språng”. Alfa reliabiliteten på föräldrarnas rapporter var 0.79. Impulsivitet 

mättes med tre stycken frågor med samma svarsnivå, 1 (Stämmer inte alls) till 4 (Stämmer 

exakt): “Har ofta svårigheter med att vänta på sin tur”, “Svarar ofta på frågan innan den 

hunnit bli ställd”, och “Avbryter ofta andra, hoppar in i konversationer eller aktiviteter”. Alfa 

reliabiliteten för dessa rapporter var 0.75. För uppmärksamhetssvårigheter ställdes nio 

påståenden med svarsalternativ på samma skala mellan 1 (Stämmer inte alls) till 4 (Stämmer 

exakt): “Glömmer ofta saker i vardagslivet”, “Undviker ofta eller tycker inte om samtal som 

kräver tålamod”, “Har ofta svårigheter att följa instruktioner och därför ofta misslyckas att 

fullfölja uppgifter”, “Är ofta distraherad av saker som sker runt omkring henne/honom”, 

“Uppmärksammar sällan detaljer och begår ogenomtänkta misstag”, “Har ofta svårigheter att 

behålla uppmärksamheten under längre perioder”, “Lyssnar sällan när han/hon blir tilltalad”, 

“Har stora svårigheter med organiserade uppgifter och aktiviteter”, och “Tappar ofta bort 

saker som är nödvändiga för att uppnå uppgifter och aktiviteter”. Alfa reliabiliteten för 

föräldrarnas rapport var 0.88.  

          Hur mycket ungdomarna undanhåller sitt privatliv för föräldrarna. Detta mättes med 

fem frågor med en svarskala där alternativen låg mellan 1 (Berättar nästan allt) till 5 (Håller 

det mesta för mig själv). Ungdomarnas frågor var: “Pratar du hemma om vad du gör i skolan 

om dagarna?”, “Har du många hemligheter för dina föräldrar om vad du gör på din fritid 

(vilka kompisar du umgås med och vad de tycker om olika ting)?”, “Döljer du mycket för 

dina föräldrar om vad du gör på helger och kvällar?”, “Brukar du berätta hur skolan var när du 

kommer hem (vad du fått för betyg på prov, relationer med lärare, osv)?”, och “När du har 

varit ute på kvällen, berättar du för dina föräldrar var du varit och vad du gjort?”. Föräldrarna 

svarade på samma frågor, med några ändringar i formuleringar. Alfa reliabiliteten var 0.84 för 

föräldrarnas rapport och 0.81 för ungdomarnas rapport. 
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          Ungdomarnas okänslighet för tillrättavisningar. Fem stycken påståenden användes för 

att mäta föräldrarnas upplevelser om deras ungdomar varit okänslig för bestraffning där 

svarsalternativen rankades mellan 1 (Stämmer inte alls) och 4 (Stämmer exakt). Påståendena 

löd: “Gör ofta saker även fast vi föräldrar säger flera gånger att det inte är tillåtet”, “Blir ofta 

arg på oss föräldrar när hon/han blir tillrättavisad”, “Du behöver ofta säga åt henne/honom när 

hon/han har gjort någonting fel för att få henne/honom att sluta”, “Trots att vi föräldrar 

tillrättavisar henne/honom för ett specifikt beteende, fortsätter hon/han ändå”, och “Oftast är 

det tillräckligt att tillrättavisa henne/honom en gång för att få henne/honom att inte göra något 

som hon/han inte får göra”. Alfa reliabiliteten för föräldrarnas rapport var 0.86. 

           Föräldrarnas mått om sitt eget beteende. 

          Känsla av att ge upp. I föräldrarnas frågeformulär ingick fem frågor som handlade om 

deras känsla av att ge upp i sin föräldraroll: “Har det någonsin hänt att du som förälder har så 

stora problem med din ungdom att du trott att varken tillrättavisning eller diskussion 

fungerat?”, “Har det någonsin hänt att du som förälder känt dig maktlös eller trott att det inte 

är mycket du kan göra åt problemen du har med din son eller dotter?”, “Har du känt att du 

provat absolut allting för att tillrättavisa ditt barns beteende men ingenting har hjälpt?”, “Har 

du någonsin under denna period känt att det inte spelar någon roll vad du säger till din 

ungdom, hon/han gör vad hon/han vill ändå?”, och “Har du någon gång under den senaste 

tiden varit på gränsen av att ge upp, att det inte finns någonting att göra åt problemen som du 

har med din ungdom?”. Svarsalternativen rankades mellan 1 (Nej, inte hänt) och 5 (Ja, mycket 

ofta). Alfa reliabiliteten var 0.93. 

           Ungdomarnas mått om föräldrarnas beteende.     

          Föräldrars tillit. För att mäta hur stor tillit föräldrarna har till sina ungdomar användes 

sex frågor där ungdomarna fick svara på frågor som: “Litar dina föräldrar på att du inte umgås 

med dåligt umgänge?”, “Litar dina föräldrar på att du är försiktig med dina pengar?”, “Känner 
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du att dina föräldrar litar fullständigt på dig och låter dig ansvara över din egen tid?”, “Litar 

dina föräldrar på att du gör ditt bästa i skolan?”, “Litar dina föräldrar på att du inte gör 

någonting dumt på din fritid?”, och “Litar dina föräldrar på att du berättar sanningen, vad du 

gör en lördagkväll?”. Svarsalternativen rankades mellan 1 (Ja, helt) och 5 (Nej, inte alls). Alfa 

reliabiliteten var 0.83. Föräldrarna fick svara på samma frågor om sitt eget beteende med 

ändringar i formuleringarna. Alfa reliabiliteten för föräldrarnas rapport var 0.80. 

          Föräldrarnas kännedom om vad ungdomarna gör på fritiden och i skolan. Åtta 

stycken frågor användes för att mäta föräldrarnas kännedom om ungdomarnas vardagliga 

aktiviteter. Frågorna ungdomarna fick svara på löd: “Vet dina föräldrar vad du gör på din 

fritid?”, “Brukar dina föräldrar vanligtvis veta vad du har för typ av läxor; prov; spenderar 

dina pengar på?”, “Vet dina föräldrar var du och dina vänner är på kvällarna?”, “Har dina 

föräldrar haft någon aning om var du varit på kvällarna, den senaste månaden?”, “Vet dina 

föräldrar om var du går och vad du gör efter skolan?”, och “Vet dina föräldrar om vilka 

vänner du spenderar din fritid med?”. Svarsalternativen rankades på en skala mellan 1 (Nästan 

alltid) och 5 (Aldrig). Alfa reliabiliteten var 0.84. Föräldrarna fick svara på samma frågor med 

ändringar i formuleringen. Alfa reliabiliteten för föräldrarnas rapport var 0.85. 

          Föräldrarnas negativa reaktioner då ungdomarna berättar om sig 

själva. Ungdomarna svarade på sex frågor angående föräldrarnas reaktioner. Svarsalternativen 

var på en skala rankat från 1 (Har aldrig hänt) till 5 (Mycket ofta).  Frågorna som ungdomarna 

fick svara på löd: “Har du någon gång berättat något för dina föräldrar och sedan ångrat det?”, 

“Hur ofta har du ångrat att du berättat för mycket om dig själv, dina vänner och din fritid?”, 

“Har du blivit straffad för någonting som du spontant berättat för dina föräldrar?”, “Har dina 

föräldrar använt det du berättat för de, emot dig?”, “Tar dina föräldrar upp det du berättat för 

de i förtroende, gång på gång?”, och “Har dina föräldrar hånat dig för saker du berättat för de 

om dig själv och ditt liv?”. Alfa reliabiliteten för ungdomarnas rapport var 0.90.  
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          Hur ofta föräldrar engagerar sig och frågar sina ungdomar om deras skola och 

fritid. Frågorna till ungdomarna var: ”Under den senaste månaden, har dina föräldrar pratat 

med dina vänner?”, ”Hur ofta pratar dina föräldrar med dina vänner när de är hemma hos 

er?”, ”Under den senaste månaden, hur ofta har dina föräldrar startat en konversation med dig 

om din fritid?”, ”Hur ofta frågar dina föräldrar dig om vad som händer under din skoldag?”, 

och ”Brukar dina föräldrar be dig berätta vad som händer under din fritid?”. Svarskalan var 

mellan 1 (Ofta) till 5 (Nästan aldrig). Föräldrarna fick svara på samma frågor med några 

ändringar i formulering. Alfa reliabiliteten var 0.77 för ungdomarnas rapport och 0.75 för 

föräldrarnas rapport om engagemanget i ungdomarnas fritidsliv. 

          Föräldrarnas kontroll av ungdomarnas fritid. Sex stycken frågor var utformade för att 

mäta föräldrakontroll. Svarsalternativen var på en skala rankat mellan 1 (Ja, alltid) och 5 (Nej, 

aldrig). Ungdomarna fick svara på frågor som: “Om du har varit ute sent en kväll, kräver dina 

föräldrar att du förklarar vad du gjort och vem du varit med?”, “Behöver du dina föräldrars 

tillstånd att vara ute sent en kväll mitt i veckan?”, “Innan du går ut en lördagskväll, behöver 

du berätta för dina föräldrar var du ska och vem du ska vara med?”, “Behöver du berätta för 

dina föräldrar var du är på kvällarna, vem du är med och vad ni gör tillsammans?”, och “Om 

du går ut på en lördagskväll, informerar du dina föräldrar innan om vem ska vara med och vad 

ni ska göra?”. Föräldrarna svarade på samma frågor med mindre ändringar i formuleringarna. 

Alfa reliabiliteten var 0.82 och 0.77 för ungdomarnas respektive för föräldrarnas rapport.  

          Föräldrarnas värme. För att mäta föräldrarnas värme och kärleksfullhet till 

ungdomarna användes sex stycken påståenden. Ungdomarna fick svara på hur ofta 

föräldrarna: “Berömmer dig för ingen anledning”, “Visar att de bryr sig om dig med ord och 

handling”, “Gör små saker som får dig att känna dig speciell (blinka, le, osv)”, “Konstant 

visar hur stolta de är över dig”, “Fokuserar på positiva och sällan negativa saker du gör”, och 

“Alltid visar sin kärlek till dig utan anledning oavsett vad du gör”. Alfa reliabiliteten för 



UPPLEVELSEN AV ADHD-PROBLEMATIK                                                                      13 
 

ungdomarnas rapport var 0.88. I dessa mätningar svarade ungdomarna på en rankningsskala 

mellan 1 (Aldrig) till 3 (Oftast). Föräldrarna fick svara på samma påståenden med ändringar i 

formuleringar för att anpassa svaren om sina ungdomars beteenden i hur de visar 

kärleksfullhet till föräldrarna. Alfa reliabiliteten för föräldrarnas rapport var 0.77. 

          Ungdomarnas mått om sitt eget beteende. 

          Normbrytande beteende. Nio frågor mätte normbrytande beteende. Ungdomarna 

svarade dessa frågor utifrån vad som hänt sista året där svarsskalan var mellan 1 (Nej, det har 

inte hänt) och 5 (Hänt mer än 10 gånger): “Har du druckit någon typ av alkohol till en punkt 

att du känt dig full?”, “Har du tagit pengar hemifrån som inte varit dina det senaste året?”, 

“Har du varit i kontakt med polisen för någonting som du gjort?”, “Har du med avsikt; 

vandaliserat; klottrat; brutit dig in i en byggnad; stulit något eller från någon; burit vapen?”. 

och “Har du provat droger?” Föräldrarna svarade på samma frågor om vad de kände till om 

ungdomars normbrytande beteende. Alfa reliabiliteten var 0.79 och 0.62 för ungdomarnas 

respektive föräldrarnas rapport. Den lägre reliabiliteten för föräldrarna kan förklaras av att 

föräldrarna hade mindre insikt i ungdomarnas normbrytande beteende, d.v.s. frågorna hade 

stor skevhet vilket minskar sambanden mellan de olika enskilda frågorna. 

          Skoltrivsel. Ungdomarna fick svara på fem frågor som gällde deras trivsel i skolan där 

de fick ranka sina svarsalternativ mellan 1 (Mycket bra) och 5 (Mycket dåligt): “Hur trivs du i 

skolan?”, “Gör du alltid ditt bästa i skolan?”, “Känner du att du är tvingad att gå i skolan?”, 

“Hur skulle du beskriva din relation till skolan?”, och “Är du nöjd med ditt skolarbete?”.  Alfa 

reliabiliteten var 0.76. Föräldrarna fick svara på samma frågor om sina ungdomar med 

anpassade ändringar i formuleringarna. Alfa reliabiliteten för föräldrarnas rapport var 0.84. 

          Ungdomarnas förväntningar att misslyckas. Sex stycken påståenden användes för att 

mäta ungdomarnas förväntningar att misslyckas: “Jag har inte riktigt tro på min förmåga att 

hantera svåra uppgifter”, “Jag blir lätt osäker när jag ställs inför nya uppgifter”, “Ofta tänker 
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jag att det inte finns en mening i att försöka när jag får en krävande uppgift”, “För det mesta 

tänker jag att jag har en förmåga att hantera medelsvåra uppgifter”, “Jag tycker att svåra 

uppgifter och problem är roliga”, och “Känslan av att jag har svårt att hantera uppgifter gör att 

jag inte presterar lika bra i skolan som jag borde kunnat”. Svarskalan var mellan 1 (Håller inte 

alls med) och 4 (Håller helt med). Alfa reliabiliteten var 0.75.  Samma påståenden ställdes 

föräldrarna för att beskriva hur de upplever ungdomarnas tro på sin egen förmåga med 

ändringar i meningar för att anpassa svaren. Alfa reliabiliteten för föräldrarnas rapport var 

0.82.  

          Analyser. 

I studien undersöker vi de ungdomar som föräldrarna skattat högt på ADHD symptom och 

jämför dem med de ungdomar som föräldrarna skattat lägre i dessa avseenden. Vi har använt 

en cut-off på 1 standardavvikelse. Föräldrar som ligger högre än en standardavvikelse på 

ADHD-måttet (16.4%) är de föräldrar som upplever att deras ungdomar har påtagliga ADHD-

problem, och föräldrar under en standardavvikelse upplever mindre problem. Med hjälp av t-

tester jämför vi dessa två grupper av ungdomar och föräldrar med avseende på de mått som 

ingår i studien.  

Resultat 

Föräldrarnas rapporter om ungdomarnas beteende 

Medelvärdesjämförelserna mellan föräldrar som upplever sina ungdomar utan ADHD-

problematik och de föräldrar som upplever sina ungdomar med denna problematik visar på att 

det fanns signifikanta skillnader. Tabell 1 visar att de skiljde sig signifikant åt i stort sett på 

alla de egenskaper som uppmätts. Föräldrarna rapporterade att ungdomarnas känslighet vid 

tillsägelser skiljde sig åt mellan de föräldrar som inte upplevde ADHD-problematik hos sina 

ungdomar till skillnad från de föräldrar som upplevde denna problematik där deras ungdomar 

i större utsträckning hade närmare till ilska vid tillrättavisningar. De föräldrar som upplever 
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ADHD-problematik hos sina ungdomar ansåg att ungdomarna hade sämre tilltro till sin 

förmåga att prestera och förväntade sig att misslyckas i högre grad än de föräldrarna till 

ungdomar utan ADHD-problematik. Ungdomarnas upplevelser av skolan rapporterades av 

föräldrarna vara lägre hos de som upplever sina ungdomar med ADHD-problematik jämfört 

med de föräldrar som inte upplever detta. Föräldrar som upplever ADHD-problematik hos 

sina ungdomar hade högre värden i sina rapporter om ungdomarnas reaktioner när föräldrarna 

ställde frågor om deras sociala liv jämfört med de föräldrar som inte upplever ADHD-

problematik hos sina ungdomar, där höga värden i detta fall innebar sämre reaktioner. Hur 

mycket ungdomarna undanhöll och valde att inte avslöja om sitt privatliv skiljde sig mellan 

grupperna där föräldrarna med upplevd ADHD-problematik hos sina ungdomar rapporterade 

att ungdomarna i lägre utsträckning öppnade upp och delade med sig mer, än de utan upplevd 

ADHD-problematik. Föräldrarna till ungdomar med upplevd ADHD-problematik skattade 

sina ungdomar i normbrytande beteende i högre grad och skiljde sig signifikant från de 

föräldrar som inte upplever sina ungdomar ha ADHD-problematik. De upplevde även att 

ungdomarna var mindre kärleksfulla och utstrålade mindre värme gentemot dem jämfört med 

de ungdomar som upplevs av föräldrarna utan ADHD-problematik. 

Föräldrarnas rapporter om sina egna beteenden 

Föräldrarnas känsla av tillit till sina ungdomar skiljde sig signifikant åt mellan dem som 

upplever att de har ungdomar med ADHD-problematik och dem som inte upplever det, där de 

förstnämnda litade mindre på sina ungdomar. Detta ses i Tabell 1. Föräldrarna som upplever 

att de har ungdomar med ADHD-problematik kände sig mindre insatta i sina ungdomars liv 

där föräldrarna hade mindre kännedom om sina ungdomars vardagliga liv till skillnad från de 

föräldrar som inte upplever den ADHD-problematiken. De skiljde sig även åt i hur föräldrarna 

socialt engagerade sig med sina ungdomar och i deras fritidsliv, där de som upplever att de 

har ungdomar med ADHD-problematik engagerar sig i ungdomarnas sociala liv i mindre 
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utsträckning än de föräldrar som inte upplever denna problematik. Känslan av att ge upp och 

maktlöshet i sin roll som förälder skiljde sig signifikant åt mellan föräldrar med upplevd 

ADHD-problematik hos sina ungdomar. De kände att de gjort allt de kunnat men att det inte 

lett till någon förbättring i ungdomarnas beteende, jämfört med de föräldrar som inte delar den 

upplevda ADHD-problematiken hos sina ungdomar. Den auktoritära kontrollen visade sig 

vara det enda egenskapsområdet som inte skiljde sig signifikant åt i rapporten mellan 

föräldrarna, med eller utan upplevd ADHD-problematik hos sina ungdomar (t(912)=,56, 

p>.05).   

Ungdomarnas rapporter om föräldrarnas beteende 

Resultatet från ungdomarnas skattningar ses i Tabell 2 och visar att medelvärdesskillnaderna 

mellan ungdomarna som skattats med ADHD-problematik och ungdomarna utan denna 

problematik enligt föräldrarna inte skiljde sig signifikant åt i de allra flesta egenskapsområden 

som mätts. En signifikant skillnad fanns mellan grupperna i hur ungdomarna upplevde 

föräldrarnas tillit, där de ungdomar som skattats med ADHD-problematik av föräldrarna 

upplevde att deras föräldrar litade mindre på deras omdömen och ansvarsförmåga jämfört 

med gruppen ungdomar vars föräldrar inte anser ha denna problematik. Resultatet visade 

generellt att ungdomar som skattades högt i ADHD symptom inte skilde sig från andra 

ungdomar när de besvarade frågor som rörde föräldrarnas beteende (undantaget är 

föräldrarnas tillit). Här skiljde sig ungdomarnas rapporter från föräldrarnas. 

Ungdomarnas rapporter om deras egna beteenden 

I Tabell 2 visas att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna i vilken grad 

ungdomarna valt att undanhålla sina privatliv från föräldrarna (t(779)=1,80, p>.05).  Det fanns 

däremot signifikanta skillnader mellan grupperna i ungdomarnas rapportering gällande 

normbrytande beteende där ungdomarna som upplevs ha ADHD-problematik enligt 

föräldrarna, hade vid tillfällen stulit, klottrat och/eller varit i kontakt med polis jämfört med 
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ungdomarna som inte upplevs ha ADHD-problematik enligt föräldrarna. Ungdomarna som 

upplevs ha ADHD-problematik rapporterade ha signifikant sämre tilltro att prestera och 

förväntade sig oftare att misslyckas än de ungdomar som inte upplevs ha ADHD-

problematiken enligt föräldrarna. Det skiljde sig signifikant åt även i hur ungdomarna 

upplevde sin skoltillvaro, där de som upplevs ha ADHD-problematik enligt föräldrarna kände 

att de trivdes och presterade sämre än de ungdomar som inte upplevs ha ADHD-

problematiken. Resultatet visade alltså att ungdomarna med ADHD-problematik hade mer 

svårigheter i högre utsträckning med sina egna beteenden jämfört med de ungdomar som inte 

upplevs ha ADHD-problematiken.  

          Ungdomarnas problematiska beteende uppfattas av föräldrarna och ungdomarna som 

skattats med höga ADHD-symptom, på ett liknande sätt. Med undantag för undanhållning av 

sitt privatliv (där ADHD-problematiken hos ungdomarna inte var avgörande, men där 

föräldrarna skiljde sig i sin uppfattning) visade resultatet att upplevelserna är snarlika. 

Resultatet visade även att föräldrarna skiljde sig i alla egenskapsområden gällande sitt eget 

beteende (med undantag för kontroll) medan ungdomarnas upplevelser av föräldrarnas 

beteende inte skiljde sig, oavsett ADHD-problematiken eller inte.   

          I denna studie har vi även studerat skillnader mellan pojkar och flickor med upplevd 

ADHD-problematik enligt föräldrars skattningar, men fann inga signifikanta skillnader mellan 

könen i något av de uppmätta egenskapsområdena. 

Diskussion 

Denna studies resultat visade att föräldrar till ungdomar med ADHD-problematik upplevt sin 

vardag och de auktoritära rollerna som ungdomarna i fostranssyfte inte lytt och respekterat, 

som mer problematiska och ansträngande, än de föräldrar som inte skattat sina ungdomar med 

ADHD-problem. De upplevde mer konflikter med sina ungdomar och deras beteenden men 

främst en känsla av uppgivenhet, minskad kännedom och minskad engagemang i 
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ungdomarnas sociala liv. Ungdomarna med ADHD-problematik upplevde däremot 

föräldrarnas roller och beteenden på ett liknande sätt som ungdomarna utan ADHD-

problematik. Resultatet visade alltså att föräldrarnas upplevda problematik hos ungdomarna 

skiljde sig markant åt från hur ungdomarna upplevde den. Ungdomarna, med eller utan 

ADHD-problematik, delade ungefär samma uppfattning om föräldrarnas beteenden men 

skiljde sig åt i hur de såg på sina egna beteenden. Detta att föräldrar och ungdomar har skilda 

perspektiv är intressant och bidrar med ny information. ADHD-problematiken verkar tydligen 

inte vara avgörande för hur ungdomarna upplever sina föräldrar. Är det verkligen ADHD-

problematiken i sig som är problemet eller har föräldrarnas uppgivelse blivit så stor att den 

står i vägen för deras agerande? Denna studies resultat stödjer vårt antagande om att det inte 

är ungdomarnas problematik i sig som är hotet för föräldrarnas maktlöshet, snarare är 

föräldrarnas egen reaktion och en avbild av ungdomarnas problematik det föräldrarna kämpar 

emot.  

          I tidigare forskning har fokus legat på att förstå ADHD-problematiken utifrån föräldrar 

och lärarnas upplevelser och skattningar av ungdomarna. Ungdomarnas syn på problemet har 

inte prioriterats (Van Eck et al., 2010). Denna studie har studerat föräldrarnas situation, 

beteenden och ageranden men också inkluderat ungdomarnas syn på situationen. För att få ett 

större perspektiv och bidra med förståelse av hur föräldrar respektive ungdomarna upplever 

problematiken i sin vardag är både föräldrarnas och ungdomarnas rapporter viktiga.  

Denna studie visade att ungdomarnas rapporter om sina egna beteenden skiljde sig åt, där de 

ungdomar med upplevd ADHD-problematik förväntade sig att misslyckas, hade mer problem 

i skolan och ett större normbrytande beteende jämfört med de ungdomar utan denna 

problematik. Dessa områden kan vara avgörande för hur konflikter uppkommer mellan 

föräldrar och ungdomar. Tidigare har forskning visat på att ungdomar med ADHD-

problematik upplevt mer konflikter med sina föräldrar än ungdomar utan ADHD-problematik 
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(Markel, & Wiener, 2012). Föräldrarna till ungdomar med problematiken i denna studie, 

upplevde ungdomarnas beteende som mer intensiva och skiljde sig negativt åt från de 

föräldrarna till ungdomar utan ADHD-problematik. Detta tyder alltså på att ungdomarnas 

beteenden skapar potentiella konflikter för föräldrarna. Föräldrarnas ageranden och beteenden 

skiljde sig inte åt mellan ungdomar med och utan ADHD-problematik och är därför inte 

nödvändigtvis konfliktskapande för ungdomarna. Detta innebär dock inte att konflikter mellan 

ungdomar och föräldrar på grund av föräldrarnas beteenden inte existerar utan att det i denna 

studie inte skiljde sig mellan ungdomar med eller utan ADHD-problematik.  

          Att föräldrarna lägger in ADHD-problematiken i de aspekter som är naturliga för de 

flesta tonåringar, som exempelvis i att distansera sig känslomässigt och undanhålla privat 

information från sina föräldrar skulle kunna vara en förklaring till våra resultat. Föräldrarna 

upplever dessa egenskaper hos sina ungdomar i en mer negativ utsträckning jämfört med de 

föräldrar vars ungdomar som inte har denna ADHD-problematik. Känslan av maktlöshet 

växer hos föräldrarna när ungdomarna inte förändrar sitt beteende vid tillrättavisningar (Glatz 

et al., 2011). Föräldrarna förväntar sig en negativ reaktion från ungdomarna på grund av 

erfarenheten de har av ADHD-problematiken och är det som skapar den negativa 

inställningen hos dem. Föräldrarnas beteenden och inställningar skulle kunna vara en reaktion 

av ungdomarnas ADHD-problematik snarare än att själva problematiken är orsaken till det 

(Kerr, & Stattin, 2003). Det är föräldrarnas sätt att se på ADHD-problematiken som är en del 

av problemet.  

          Att ungdomarnas upplevelser av föräldrarnas ageranden inte skiljde sig åt kan bero på 

att föräldrarna som har ungdomar med ADHD-problematik har ansträngt sig mer i hantering 

och bemötande på grund av vetskapen och erfarenheten om hur krävande ungdomarnas 

problematik är. Detta skulle kunna vara en alternativ förklaring. Ungdomarna med ADHD-

problematik rapporterade därför ingen större skillnad i upplevelserna av sina föräldrars 
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agerande på grund av föräldrarnas bemötande av ungdomarnas behov, som gör att dessa 

ungdomar med ADHD-problematik inte upplevt föräldrarna annorlunda jämfört med de 

övriga ungdomarna. 

          I och med att föräldrarna som skattat sina ungdomar med ADHD-problematik upplever 

sin tillvaro mer negativ än föräldrar med ungdomar utan denna problematik skulle detta dels 

kunna bero på en känsla av förlorad kontroll (Glatz et al., 2011) men även en större press och 

därmed högre nivåer av stress. Det har visat sig att höga ADHD-symptom hos barn och 

ungdomar varit förknippat med stress hos föräldrarna. Dessa föräldrar har upplevt mer stress i 

sina roller som föräldrar, som ungdomarna förväntas lyda och respektera, än föräldrar med 

ungdomar utan ADHD-problematik (Theule, Wiener, Rogers, & Marton, 2011).  Att vara 

förälder till ett barn med ADHD upplevs som påfrestade och energikrävande (Kadesjö, 2007). 

Denna stress under en allt för lång tid kan leda till att man blir passiv i sitt agerande, känner 

att problemet antingen är för stort att ta itu med eller att stressen varit närvarande under så 

pass lång tid att det istället upplevs som ett normalt tillstånd (Taylor, 2011.) Föräldrarnas 

upplevda känsla av förlorad kontroll, maktlöshet och negativa tillvaro, kan genom stress vara 

en del av förklaringen till föräldrarnas passivitet och uppgivelse.   

          Tidigare har man ofta funnit skillnader mellan pojkar och flickor med ADHD-

problematik i personliga egenskaper som i förväntan att misslyckas och impulsivitet (Hasson, 

& Fine, 2012). Förvånande i denna studie var att inga könsskillnader fanns mellan 

ungdomarna oavsett ADHD-problematiken eller inte. Ett annat intressant fynd är att 

ungdomarna inte skiljde sig i hur de upplevde föräldrarnas beteenden förutom på ett område: 

tillit. Föräldrarna till ungdomar med ADHD-problematik upplevde ha mindre tillit till sina 

ungdomar än föräldrarna till ungdomar utan denna problematik. Detta tycks ungdomarna 

känna av då de i sin tur rapporterade mindre upplevd tillit från föräldrarnas sida. Studien fann 

inga skillnader i hur mycket värme föräldrarna bemöter sina ungdomar med eller hur mycket 
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kännedom de hade om ungdomarnas fritid men av någon anledning brister det i tilliten. Tillit 

skulle i detta fall kunna vara kopplat till den sämre trivseln i skolan och de högre 

förväntningarna i att misslyckas från ungdomarnas sida. 

          En svaghet med denna studie är att vi inte kan dra kausala slutsatser om skillnader och 

likheter i föräldrarnas och ungdomarnas rapporter. Denna studie kan se hur de i varje grupp 

uppfattar samma situation och det lämnar oss med spekulationer i hur det kommer sig att 

upplevelserna skiljer sig så. För framtida studier vore det intressant att fördjupa sig i 

vilken/vilka egenskap/er som starkast leder till de skilda upplevelserna. Detta för att kunna 

sätta in förstärkning i de egenskapsområden där föräldrarnas resurser brister för att rätt hjälp 

ska kunna förses till både ungdomarna och föräldrarna. Det vore också intressant att se hur 

föräldrarnas och ungdomarnas upplevelser förändrats genom åren.  

          Denna studies styrka är att den ser till föräldrarnas situation, beteenden och ageranden 

och inkluderar ungdomarnas syn på samma situation. Detta ger ett vidgat perspektiv och 

bidrar med förståelse av hur föräldrar respektive ungdomarna upplever problematiken i sin 

vardag. Studien har undersökt både föräldrarnas och ungdomarnas syn på samma situation, 

och det ökar helhetsperspektivet på familjens fungerande. Ytterligare en styrka med studien är 

att befintliga data som använts har goda psykometriska egenskaper och har använts i flertal 

publicerade studier. Ännu en styrka i studien är att rapporterna har försetts med skattningar 

över hur föräldrarna och ungdomar kände och mådde just vid det tillfrågade tillfället. Detta 

ökar trovärdigheten i rapporterna, istället för en retroaktiv insyn där föräldrarna får rapportera 

om det som varit. 

          Utifrån erfarenheter, kunskap och intressen färgar man sin syn på omgivningen. 

Upplevelsen på samma situation ses ur olika perspektiv. Inte minst i relationen mellan 

ungdomar och föräldrar. I denna studie fann vi att ungdomarna och föräldrarna skiljer sig i 

sina upplevelser i vissa aspekter vilket tyder på att oavsett om situationen är densamma så 
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bidrar varje individs perspektiv med en egen uppfattning. Tidigare har man främst studerat 

föräldrarnas uppfattningar om ungdomarnas beteende. Fynden i denna studie visade att 

föräldrarnas perception av situationen endast är en del av helheten. Kanske är det dags att ta i 

beaktning och fråga hur ungdomarna ser på sin situation och vara mer lyhörd för 

ungdomarnas egna upplevelser mer systematiskt. För att öka förståelsen kring problematiken 

skulle detta kunna vara ett kompletterande alternativ och en intressant utgångspunkt.  
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Föräldrarnas rapporteringar om ungdomarnas beteenden 

779   -,14    ,95    144    ,78     ,88   921 -10,77*** 

 781   -,19    ,88    144   1,02     ,10   923 -14,74*** 

 777    ,13    ,92    143   -,69    1,12   918    9,26*** 

 779    ,10    ,94    144   -,50   1,14   921    6,60*** 

 773   -,12    ,88    143    ,67   1,33   914   -9,02*** 

 767    ,13    ,91    143   -,67   1,12   908    9,25*** 

 778   -,10    ,86    144    ,54   1,44   920   -7,29*** 

 

Föräldrarnas rapportering om sina egna beteenden 

772   ,01 1,01   142  -,04    ,93   912      ,56 

779  -,18   ,78   143   ,99  1,45   920 -14,16*** 

780   ,13   ,90   144  -,67  1,18   922    9,28*** 

776   ,07   ,98   144  -,34  1,04   918    4,50*** 

777   ,16   ,87   143  -,89  1,20   918  12,44*** 

Utan ADHD-problematik Med ADHD-problematik 

       n             M              S                         n              M            S             fg            t 

Förväntan att misslyckas 

Okänslighet 

Skola och fritid 

Värme 

Dåliga reaktioner 

Undanhållande av privatliv 

Normbrytande beteende 

Kontroll  

Ge upp 

Kännedom 

Engagemang 

Tillit 

Tabell 1.  

Medelvärdesjämförelser mellan föräldrar som upplever sina barn utan ADHD-problematik och föräldrar som upplever sina barn med 

ADHD-problematik på föräldra-barn relationsegenskaper, deras egna egenskaper samt totalskalan med t-test 

Not. n=antal personer; M=medelvärde; s=standardavvikelse; fg=frihetsgrader; Standardiserade (z) värden,  *p<,05; **p<,01; ***p<,001 

 

Standardiserade (z) värden,  *p<,05; **p<,01; ***p<,001 
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Ungdomarnas rapporteringar om sitt eget beteende 

 

 

 

 

 

Ungdomarnas rapporteringar om föräldrarnas beteende  

662  -,04    ,99  115 -,12  1,0   775     ,75 

661  -,01    ,97  115  ,04    ,99   774   -,45 

673   ,13    ,92  115 -,03  1,03   786  1,77 

668   ,02  1,0  115  ,56   ,93   781   -,34 

661   ,15    ,90  115 -,32 1,10   774  5,0*** 

657   ,05    ,94  113 -,01 1,04   768    ,62 

 

693  -,16    ,78  126  ,83 1,06   817 -4,24*** 

666   ,10    ,96  115 -,07 1,01   779  1,80 

657  -,09  1,0  113  ,23 1,0   768 -3,20*** 

669   ,16    ,92  115 -,12 1,07   782  2,89** 

Normbrytande beteende 

Undanhållande av privatliv 

Förväntan att misslyckas 

Skola 

Dåliga reaktioner 

Kontroll 

Kännedom 

Engagemang 

Tillit 

Värme   

Utan ADHD-problematik Med ADHD-problematik 

       n             M              S                         n              M            S             fg            t 

Not. n=antal personer; M=medelvärde; s=standardavvikelse; fg=frihetsgrader; Standardiserade (z) värden,  *p<,05; **p<,01; ***p<,001 

 

Standardiserade (z) värden,  *p<,05; **p<,01; ***p<,001 

Tabell 2.  

Medelvärdesjämförelser mellan ungdomar, som av sina föräldrar inte upplevs ha ADHD-problematik och ungdomar som av sina föräldrar 

upplevs ha ADHD-problematik, på föräldra-barn relationsegenskaper, deras egna egenskaper och skola samt totalskalan med t-test 
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