
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV 

LiU Norrköping 

 

 

Examensarbete på grundläggande nivå år 2013 

Socionomprogrammet i Norrköping 

 

 

 

Linköpings universitet, ISV, 601 74 NORRKÖPING 

 

 

Sinnen som aldrig vilar 

- En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att få ADHD-

diagnos i vuxen ålder och av livet före diagnosen 

 

Handledare: Marie Gustavsson 

Examinator: Gunilla Petersson 

 

Examensarbete på grundläggande nivå år 2013 

Socionomprogrammet i Norrköping 

Jonna Plyhm 

Angela Sayed Hassan 

 



 

 

 

 

 

Institution, Avdelning 
Department, Division 

 

Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier 

Socionomprogrammet i Norrköping 

 

Datum 2013-10-04 

 

 

Titel Sinnen som aldrig vilar 

 

Title Senses that never rest 

 

Författare  Jonna Plyhm & Angela Sayed Hassan 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur individer, som fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder, idag beskriver sin 

och omgivningens interaktion under livets gång, i huvudsak med fokus på självbild.  

Studiens datainsamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer. Under bearbetningen av intervjumaterialet 

skapades ett övergripande tema kallat självbild, omgivning & ADHD. Materialet har även brytits ner i 

kategorier och underkategorier. Resutatet analyserades med utgångspunkt i George Herbert Mead och Herbert 

Blumers symboliska interaktionism samt Erving Goffmans teoribildning om Stigma. 

Resultatet visar att alla informanter sett det som övervägande positivt att få diagnosen ADHD och att alla var 

öppna med att prata om sin ADHD-diagnos med andra. Resultatet visar även att alla känt sig ”dumma” under 

uppväxten samt att skolmiljön inte varit anpassad för dem. Samtliga beskrev att de som barn varit utfrysta eller 

mobbade. Alla pratade även om att de under barndomen varit jobbiga, stökiga eller bråkiga. Informanterna 

beskrev att de hade behövt hjälp tidigare i livet. De beskrev också en förbättrad självkänsla i vuxen ålder i 

koppling till någonting de åstadkommit i sitt liv. Informanterna pratade även om negativa upplevelser av 

bemötande från myndigheter. Upplevelserna och bemötandet var på olika vis kopplade till deras ADHD. 

Nyckelord 

ADHD, Omgivning, Självbild, Stigma, Symbolisk interaktionism 

Språk 
Language 

 

 Svenska/Swedish 

 Engelska/English 

 

 

Rapporttyp 
Report category 

 

Nivå examensarbete 

Grundläggande nivå 

 

 

ISRN   LiU-ISV/SOCP-G--13/xx—

SE 

 

Handledare 

 Marie Gustavsson 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
Efter att nu ha blivit färdiga med vårt examensarbete känner vi en enorm 

stolthet. Vi har lärt oss mycket av denna erfarenhet. Mycket bär vi med oss in i 

framtiden. Det mesta tack vare alla fantastiska människor vi fått möjlighet att 

träffa genom våra intervjuer. Vi vill ägna alla våra deltagare ett stort tack. Utan 

er hade det aldrig varit möjligt för oss att genomföra detta examensarbete. 
Självklart ska vår handledare Marie Gustavsson ha ett stort tack för all 

vägledning och alla de råd hon gett oss under tiden vi skrivit. 

Vi vill även tacka oss själva som har jobbat riktigt hårt och stöttat varandra 

under denna period. Vi ger oss själva en klapp på axeln för det. 

Tack också till Gunilla Peterson som har svarat när vi ringt och dykt upp på 

hennes kontor med frågor om teorier och litteratur. Det uppskattar vi mycket. 

Slutligen får vi inte glömma att tacka våra underbara familjer och vänner som 

funnits där för oss som stöd och hjälp till att räta ut tankarna när 

uppsatsskrivandet känts överväldigande. Ni är alla guld värda. 

 

Jonna Plyhm och Angela Sayed Hassan  

Linköping, oktober 2013 

 

 



 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 
Förord .................................................................................................................... 3 

Innehållsförteckning .............................................................................................. 4 

1. Inledning och problemformulering ................................................................... 2 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................ 3 

1.3 Förtydligande av begrepp och avgränsningar .............................................. 3 

1.4 Disposition ................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ........................................................................................................... 5 

2.2 Om ADHD ................................................................................................... 5 

2.3 ADHD - olika synsätt på diagnosen ............................................................. 6 

3. Tidigare forskning ............................................................................................. 8 

3.1 Barn och ungdomar ...................................................................................... 8 

3.2 Att få diagnosen ADHD ............................................................................. 10 

3.3 Mötet med professionella ........................................................................... 12 

3.4 Avlutande kommentar ................................................................................ 14 

4. Teoretisk utgångspunkt ................................................................................... 15 

4.1 Symbolisk interaktionism........................................................................... 15 

4.2 Stigma ......................................................................................................... 17 

5. Metod och metodologiska överväganden ........................................................ 20 

5.1 Kvalitativ ansats ......................................................................................... 20 

5.3 Snöboll- och selektivt urval ....................................................................... 21 

5.4 Datainsamlingsmetod ................................................................................. 21 

5.5 Innehållsanalys ........................................................................................... 22 

6. Resultat ............................................................................................................ 24 

6.1 Självbild i barndomen ................................................................................ 25 

6.1.1 ”Jag var jobbig då” ............................................................................... 25 

6.1.2 ”Om jag bara hade fått hjälp från början” ............................................ 28 

6.2 Självbild i tonåren ...................................................................................... 30 



 

 

 

 

6.2.1 ”Jag blev accepterad” ........................................................................... 30 

6.3 Självbild i vuxen ålder ............................................................................... 31 

6.3.1 ”Jag har varit intelligent och smart hela mitt liv egentligen” .............. 32 

6.3.2 ”Det hördes direkt att hon ändrade tonläget”....................................... 34 

6.3.3 ”Det går ju så fort i ett ADHD-huvud” ................................................ 35 

6.4 Självreflektion ............................................................................................ 37 

6.4.1 ”Man har fått förståelse för sig själv” .................................................. 37 

6.4.2 ”Amen, alla har ADHD. Nej, alla har faktiskt inte det” ...................... 39 

7. Diskussion ....................................................................................................... 43 

7.1 Resultatdiskussion ...................................................................................... 43 

7.1.2 Relevans för socialt arbete ................................................................... 49 

7.2 Metoddiskussion ........................................................................................ 50 

7.3 Diskussion om innehållsanalys .................................................................. 51 

7.4 Validitet och generaliserbarhet .................................................................. 52 

7.5 Teoridiskussion .......................................................................................... 53 

7.6 Etikdiskussion ............................................................................................ 55 

7.6.1 Informationskravet ............................................................................... 55 

7.6.2 Samtyckeskravet .................................................................................. 55 

7.6.3 Konfidentialitetskravet ......................................................................... 56 

7.6.4 Nyttjandekrav ....................................................................................... 56 

7.7. Förslag till vidare forskning ...................................................................... 56 

7.8 Studiens kunskapsbidrag ............................................................................ 57 

10. Referenser ...................................................................................................... 58 

10.1 Elektroniska källor ................................................................................... 61 

11. Bilagor ........................................................................................................... 63 

Bilaga 1 ............................................................................................................ 63 

Bilaga 2 ............................................................................................................ 64 



1 

 

 

 

”Jobbar varje dag, och hela nätterna på det 

har fått diagnos, lätt ADHD 

ha fått lite svar så nu bättrar jag på det 

och bygger upp ett liv där jag verkligen förstår mer. 

 

Jag låter aldrig sinnena vila 

Dom möter livet öppna och sensensibla 

Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder 

Krafter ni aldrig känner. 

Jag låter aldrig sinnena vila 

Dom möter livet öppna och sensensibla 

Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder 

Krafter ni aldrig känner. 

 

Känns som jag aldrig får något gjort min vardag 

-att komma till skott det tar ett bra tag 

rastlöst, kreativ, skev jävla självbild 

hett temprament, kan lätt vara eldig 

impulsiv för ingenting blir stabilt 

-större krav, varje dag samma slit 

känns som ett beroende, försöker vara vit 

har en hård diciplin, varje dag samma skit 

men det är mitt eget fel, för jag är fast i det 

försöker slappna av och bara glida me 

men som en virvelvind, det är alltid nått nytt på G 

ständigt nervös så jag fila på det 

så årstider kommer, årstider går,  

snart gott ett år och mitt mönster består, 

klättrar på väggarna precis som igår, 

men skillnaden idag är att jag tror jag förstår.” 

(Krafter, Petter feat. Adolphson & Falk 2011) 
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1. Inledning och problemformulering 

En av anledningarna till att vi intresserade oss för diagnosen ADHD var för att 

vi upplevde att diagnosen blivit allt mer omdiskuterad i media de senaste åren. 

Då vi under vår verksamhetsförlagda utbildning men även privat träffat personer 

som fått diagnosen ADHD, samt människor som väntat på att få genomgå en 

utredning, kändes ADHD för oss relevant att studera inom ramen för socialt 

arbete. Mycket på grund av människornas berättelser i vilka de beskrivit 

upplevelser av bland annat frustration och behov av hjälp. Vi har även sett en 

baksida av att inte få hjälp, vilket i vissa fall lett till sociala problem såsom 

missbruk. 

 

Diagnosen anses även relevant att studera då en stor andel av de familjer som 

har kontakt med socialtjänsten innefattar barn med ADHD-diagnos. I en studie 

angående barnfamiljer som är aktuella hos socialtjänsten visade sig 21 procent 

av 202 deltagande barn ha ADHD (Davidsson et al 2012: 51). Många människor 

med ADHD har svårt att klara sig i skolan och får därför senare i livet svårare att 

konkurrera på arbetsmarknaden. Då de även har svårigheter som sviktande 

uthållighet samt svårt att hushålla med ekonomin, hamnar många vuxna 

människor med ADHD under ekonomisk stress. Många blir därmed beroende av 

ekonomiskt bistånd och Socialtjänsten tar inte mycket hänsyn till svårigheterna 

med att hålla sig till en liten budget (Socialstyrelsen 2002: 218). Då det finns 

studier som tyder på att många personer med ADHD har svårigheter i sin 

skolgång och i sitt yrkesliv menar Socialstyrelsen att ADHD bör ses som ett 

folkhälsoproblem. Samhället påverkas i stort av att många människor stöter på 

motgångar, konflikter och utanförskap då sådant kan ha en betydande påverkan 

på människors hälsa, utveckling och självbild (Socialstyrelsen 2002: 144, 213).   

 

För barn och ungdomar med ADHD-symtom finns risk för utanförskap då 

omgivningen har visat sig reagera stigmatiserande mot den gruppen (Martin et al 

2012: 1,57). Samtidigt har det visat sig att omgivningens respons spelar en 

viktig roll för ungdomars självbild och identitetsskapande (Wiener et al 2012: 

232-234). Det har också visat sig att många ungdomar som växer upp med 

ADHD känner sig ensamma (Shatell et al 2008: 49-57) och att många ungdomar 

som fått diagnosen vill dölja den då de känner sig onormala (Hallberg 2010: 

213-218). 

 

En tänkvärd observation är att den offentliga miljön i samhället borde kunna 

anpassas för personer med neuropsykiatiska diagnoser, likt den anpassas för 

människor med fysiska funktionshinder. Det skulle kunna ske genom en mental 
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anpassning som uppnås genom kunskap om diagnosen ADHD (Hellberg 

Edström 2004: 127). Diagnosen ADHD kan studeras ur många olika 

infallsvinkar. Föreliggande studie syftar till att lyfta fram människorna bakom 

diagnosen ADHD inom det sociala arbetets forskningsfält. De problem som lyfts 

fram ovan är sådana som påträffas inom socialt arbete. Därför är det viktigt för 

socialarbetare och myndighetspersoner att få mer kunskap om människor med 

ADHD och deras upplevelser för att således kunna förbättra bemötandet och 

därigenom personernas förutsättningar i livet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien belyser människan bakom diagnosen ADHD där den egna upplevelsen 

och erfarenheten står i centrum. Syftet är att undersöka hur individer som fått en 

ADHD-diagnos i vuxen ålder beskriver sin och omgivningens interaktion under 

livets gång, i huvudsak med fokus på självbild. Studiens frågeställningar är 

följande: 

-  Hur beskriver informanterna sin interaktion med omgivningen under livets 

gång? 

-  Hur beskriver informanterna sin självbild under livets gång? 

-  Hur beskriver informanterna att de påverkats av att få en ADHD-diagnos? 

 

1.3 Förtydligande av begrepp och avgränsningar 

När självbild nämns i studien syftar begreppet till att förklara en individs syn på 

sig själv i förhållande till andra samt individens uppfattning av hur andra ser på 

denne.  

Med omgivning avses närmiljöer som hemmet, skolan, arbetsplatsen men även 

personens eventuella kontakt med det professionella verksamhetsfältet, där 

lärare och myndighetspersoner inbegrips.  

 

Studier i socialt arbete innebär enligt oss främst att studera det sociala och 

samhälleliga kring individer. Således ryms inte den medicinska vetenskapen 

inom vårt kunskapsområde även om det till viss del finns en medicinsk 

förankring i studien. 

Relevant att framhålla är att två informanter som deltagit i studien ytterligare har 

en diagnos utöver ADHD. Studien kommer dock endast belysa diagnosen 

ADHD. 



4 

 

 

 

 

1.4 Disposition 

Inledning och problemformulering presenteras följt av en bakgrund till 

diagnosen ADHD i vilken det framgår hur diagnosen med tiden vuxit fram, dess 

symptom och hur utbredd den anses vara. Efter det ges en översikt av 

forskningsområdet där bland annat forskning angående ADHD vid olika stadier i 

livet, identitetsskapande samt svårighetsgrader av ADHD redogörs för. 

 

Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vilka är George Herbert 

Mead och Herber Blumers symboliska interaktionism samt Erving Goffmans 

teoribildning om Stigma. Sedan följer en framställning av de olika metodval 

som gjorts under studiens genomförandeförlopp. Valen motiveras med 

hänvisning till litteratur som understryker resonemanget.  

Efter det presenteras studiens kärna, resultat och analys där framtaget tema, 

kategorier och underkategorier från resultatet presenteras. Analys och resultat är 

sammanvävda och presenteras i direkt koppling till varandra.  

 

Diskussionsstycket inleds med en resultatdiskussion där empirin knyts ihop med 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens empiri och tidigare forskning 

diskuteras i förhållande till det sociala verksamhetsfältet. Metoddiskussionen 

lyfter fördelar och nackdelar med semi-strukturerade intervjuer och 

innehållsanalys samt olika situationer som uppstått vid intervjutillfällena. 

Studien avslutas med förslag till vidare forskning och studiens kunskapsbidrag.  
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2. Bakgrund  
Nedan presenteras en bakgrund till diagnosen ADHD samt hur diagnosen 

belysts av olika forskare genom tiderna. Med studien avses inte att ta ställning 

till om ADHD ska ses som en strikt medicinsk diagnos eller som en följd av det 

sociala arvet. Studiens utgångspungt är att båda faktorer kan ha en påverkan, 

vilket under rubriken “ADHD-olika synsätt på diagnosen” presenteras av 

Barbara Mather som det pragmatiska perspektivet. 

 

2.2 Om ADHD 

ADHD är en förkortning på diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 

De symptom som karaktäriserar ADHD är bland annat impulsivitet, 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet, rastlöshet och bristande affektkontroll. 

Symptomen varierar dock mycket mellan olika individer. Även hos individen 

själv kan symptomen variera beroende på miljö men också över tid (Beckman 

2004: 24, 64). ADHD diagnotiseras vanligtvis hos barn. Omfattningen av barn 

som diagnotiseras i USA, Kanada, Australien och Europa ligger mellan 2-18 

procent beroende på vilka diagnoskriterier som används (WHO 2011: 9). 

Sammanfattade forskningsresultat visar att 3-5 procent av alla barn som är i 

skolålderna har ADHD (Kadesjö 2004: 97). Enligt Socialstyrelsens rapport är 

det emellertid 6 procent av alla barn i skolåldern som har ADHD 

(Socialstyrelsen 2004: 20).  

 

ADHD lades fram första gången i diagnosmanualen DSM-IV som publicerades 

år 1994 av American Psychiatric Association (Herlofson & Landquist 1995). 

Den innehöll alla underliggande typer av ADHD, vilka innefattade 

impulskontrollsvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet 

(Mather 2012: 17) (APA 2000). Innan det hade diagnosen som den ser ut i dag 

fått en gradvis ökande beskrivning i de tidigare utgivna diagnosmanualerna. 

Många studier talar för att ADHD är underdiagnostiserat hos flickor på grund av 

att symptom som hyperaktivitet och aggressivitet inte visar sig lika mycket 

bland flickor (Brüchmuller et al 2012: 129). Med undantag av det är symptomen 

lika bland flickor och pojkar. Uppmärksamheten på flickor och ADHD har dock 

ökat (Socialstyrelsen 2002: 138).  Siffror visar att ADHD är cirka två till tre 

gånger vanligare bland pojkar. Då forskning om ADHD varit inriktad på pojkar 

är kunskap gällande ADHD hos flickor bristfällig. (Socialstyrelsen 2004: 7). 

Kvinnor i vuxen ålder är dock troligtvis bättre på att söka hjälp hos psykiatrin än 
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vad män är vilket medfört att skillnaden av förekomst hos vuxna inte är lika stor 

(IBL 1).  

 

2.3 ADHD - olika synsätt på diagnosen 

Barbara Mather (2012) diskuterar forskares och författares olika perspektiv på 

ADHD. Ett är det biologiska perspektivet, som är framtaget av forskare och 

vetenskapsmän vilka ser ADHD som en neurologisk dysfunktion, och som talar 

mycket för medicinering som en god lösning. Dock menar kritiker att ADHD 

inte bör ses som ett biologiskt problem utan att det istället bör ses som en social 

konstruktion. Socialkonstruktivister ser stora problem med medicinering och 

överdiagnostisering. De menar att det inte är en lösning att ge ett barn medicin 

för att kontrollera dess beteende (Mather 2012: 19). Mather nämner även ett 

pragmatiskt perspektiv som positioneras sig mitt emellan det biologiska och 

socialkonstruktivistiska synsättet. Här framhålls att människor kan ha hjälp av 

mediciner, men att dessa mediciner används mer än de behövs (Mather 2012: 

18). 

Tecken på ärftlighet beträffande ADHD har upptäckts. Det rör sig om en rad 

gener. Stark påverkan har de som är relaterade till dopamin och seratoninvägar i 

hjärnan . Dopamin är en en signalsubstans som kan påverka humöret, motoriken 

och ge upphov till en uppmärksamhetsstörning vid hög produktion (Howe 2010: 

267- 268).  

I Sverige pågick under några år en intensiv debatt angående de olika synsätten 

på ADHD. Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid 

Göteborgs universitet, företrädde det biologiska och medicinska perspektivet. 

Samtidigt var Eva Kärfve, universitetslektor inom sociologi vid Lunds 

universitet, starkt kritisk till Gillbergs synsätt då hon pekade på sociala faktorer 

och miljöns inverkan på människors beteende. 

Gillberg framhåller de positiva effekter mediciner kan ha under ett 

korttidsperspektiv men nämner även forskning som talar för ett 

långtidsperspektiv. Han menar att trots detta så sker i Sverige en mycket 

begränsad utskrivning av läkemedel för personer med ADHD, till skillnad mot 

andra delar av världen (Gillberg 2005: 151-152). Kärfve är kritisk mot Gillberg 

och den styrande medicinska synen på ADHD. I sin bok Hjärnspöken skriver 

Kärfve att endast en mycket liten grupp neuropsykiatriska läkare i historien har, 

genom att endast se till människans biologi, slagit ut alla icke biologiska 

förklaringar till varför barn beter sig fel eller dåligt i särskilda lägen. Hon menar 

att synen på miljöfaktorernas påverkan motarbetas bland de neuropsykiatriska 

läkarna. För att kunna lägga fram en så bestämd tolkning av ursprunget till 
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människors beteende behöver enligt Kärfve följande två krav ställas. Att det går 

att bevisa de biologiska orsakernas verkan samt att det går att motbevisa 

miljöfaktorer eller en blandning av arv- och miljöfaktorer. Kärfve menar att 

forkare i Sverige förlitar sig på en amerikans upptäckt medan den egna 

forskningen kring hjärndysfunktioner saknat resultat och att forskning kring 

ärftlighet varit obefintlig (Kärfve 2000: 14-15). 
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3. Tidigare forskning 
Forskning gällande ADHD, skolgång, hemförhållanden, och mötet med 

professionella ses som relevant för studien då den syftar till att undersöka 

upplevelser och interaktion ur flera aspekter i människors uppväxt för att sedan 

kopplas till deras självbild. Därför presenteras forskning som berör 

omgivningen inom områden som hem, skola, fritid samt vid kontakt med 

professionella. 

 

3.1 Barn och ungdomar 

Wiener et al (2007) har undersökt hur medvetna barn är om sina ADHD- 

symptom. Studien visade att både barn med och utan ADHD ansåg att deras 

mest problematiska beteende var något som kom inifrån. Studien visade även att 

barn med ADHD i större utsträckning än barn utan ADHD ansåg att deras mest 

problematiska beteenden var stigmatiserande och att de antagligen störde bland 

annat lärare och föräldrar. Barnen med ADHD beskrev även att de behandlades 

annorlunda på grund av sitt beteende och att de och deras föräldrar skämdes på 

grund av beteendet. I studien diskuteras också vikten av identitetsskapandet hos 

barn med ADHD och hur omgivningens respons påverkar dem. Vuxna i barns 

omgivning kunde stigmatisera barn med ADHD-symptom, vilket var negativt 

för deras självbild och självkänsla (Wiener et al 2007: 231-234). 

Martin et al (2007) påpekar att lite forskning genomförs om sociala reaktioner 

på barn med psykiska problem. I studien undersöktes bland annat omgivningens 

reaktioner gällande barn med ADHD och barn med djup depression. Cirka en av 

fem vuxna svarade att de föredrar att deras familj och barn inte har kontakt med 

barn som har ett beteende med ADHD-symptom. Studien visar att omgivningens 

reaktioner var mest stigmatiserande mot tonåringar (Martin et al 2007: 1, 57). 

En studie som gjorts i Norden har visat att många ungdomar med diagnosen 

ADHD ville dölja sin diagnos för omgivningen. De ville även dölja det faktum 

att de äter medicin för både klasskamrater och vänner. Ungdomarna hade 

gemensamt att de kände en oro inför framtiden. I studien står beskrivet att 

ungdomarna gömmer delar av sig själva från andra. Ungdomarna kände sig inte 

normala och de kände en rädsla över bli mobbade eller att bli sedda som 

annorlunda. Vissa beskev att de skulle förlora sin värdighet om andra fick veta 

att de har en neuropsykiatrisk diagnos och att de åt medicin för den. Studien 

visar att ungdomarna inte sett på sig själva som annorlunda när de var yngre och 

inte hade fått diagnosen än. Det var efter diagnosen de började se sig själva som 
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avvikande med speciella vanor och egenskaper. De började då jämföra sig med 

andra. Ungdomarna beskrev att de hade svårt att skapa en personlig identitet då 

de hade problem med att inkorporera diagnosen ADHD. De skämdes över 

diagnosen och kämpade för att vara som alla andra. De kände oro inför 

framtiden gällande utbildning och att skaffa en partner då de hade tankar om att 

personer inte vill gifta sig med någon som inte är normal (Hallberg 2010: 213-

218). 

En annan studie har visat att många ungdomar som växt upp med ADHD ofta 

känt sig isolerade och ensamma. I hemmet blev det ofta bråk då de kände att de 

inte klarade av att sköta sina sysslor. Angående vänskapsrelationer så beskrev 

ungdomarna att de hade svårigheter med kommunikationen. Vissa ville inte vara 

runt andra människor. I skolan kände många sig annorlunda och missförstådda. 

Studien visade även att ungdomarna kände de sig mindre annorlunda och fick 

bättre skolresultat om läraren tog sig tid och såg dem. De ville också att lärare 

skulle vara försiktiga så att det inte kom fram att de får stödundervisning. Många 

var försiktiga med att berätta om sin diagnos. Ett flertal beskrev att de i tidig 

ålder känt att de inte lärde sig lika lätt som ”vanliga” barn. Olika situationer i 

skolan påverkade deras självkänsla. Vetskapen om att de hade en diagnos var för 

dem stigmatiserande även om medicinering hjälpte dem att koncentrera sig. Att 

få en ADHD-diagnos under barndomen påverkarde deltagarnas 

vänskapsrelationer. Många trodde att de inte kunde få vänner då de kände sig 

annorlunda (Shatell et al 2008: 49-57). 

Linda Graham (2008) har beskrivit hur skolan är en plats där “störande 

beteende” produceras. Enligt henne saknas forskning om skolan och hur de 

diskurser och metoder som används där bidrar till detta störande beteende. I 

studien lyfts problem med att skolsystemet håller sig till att ett system ska passa 

alla och endast marginellt anpassar sig till “avvikande beteende” . Trots det så är 

ändå det “avvikande beteendet” omforskat i humanistisk vetenskap. Graham 

lyfter även fram att det gör så att lärare uppmuntras att avsäga sig ansvaret för 

de “problematiska” eleverna och istället hänvisa dem vidare till andra typer av 

experter. Graham ställer sig väldigt kritisk till detta och till litteratur som även 

den i sin skildring av ADHD, stärker den normativa idén om ett traditionellt 

skolsystem (Graham 2008: 7). 

Barbara Mather (2012) skriver om negativa miljöer och budskap som ADHD-

diagnostiserade barn får uppleva. Budskapen får de genom olika system som 

ständigt interagerar för att kontrollera barnens beteende (Mather 2012: 21). 

Barnens föräldrar söker ofta hjälp och stöd för att kunna hantera sitt barns svåra 

beteende, många efter att de kämpat länge för att professionella ska sätta en 

diagnos eller skriva ut medicin (Norris & Lloyd, 2000: 127 i Mather 2012: 21). 
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De negativa budskapen som hela tiden ges från omgivningen bidrar till att 

försämra personens självkänsla och självförtroende över tid. Vissa lyckas 

komma förbi det medan andra kämpar med det hela livet. Internaliserar personen 

med tiden budskapen så kan det innebära att denne börjar se på sig själv som till 

exempel lat eller dum (Murphy & LeVert, 1995: 20 i Mather 2012: 21).  

En studie syftar på att föräldrar och deras omvårdnad av sina barn har en roll i 

vidmakthållandet och behandlingen av ADHD. Den starka versionen av ett 

miljöperspektiv talar för att omvårdnad av ett barn har en stor inverkan på det 

som orsakar ADHD, speciellt i fall där det förekommit misshandel eller 

trauman. Den svaga versionen av ett miljöperspektiv menar att sämre 

omvårdnad kan vara ett direkt svar på ett barns ADHD. Alltså att ADHD hos 

barnet skapar det dåliga föräldraskapet. Att dessa barn med exempelvis, sin 

hyperaktivitet, väcker mer kontrollerande, disciplinerande sidor hos sina 

föräldrar och minskar deras lyhördhet (Barkely et al: 1992: 275-279 i Howe 

2010: 265). 

Nina M Kaiser et al (2011) har undersökt hur svårighetsgraden av barns ADHD  

påverkar barnets framtida sociala fungerande samt hur det hör ihop med olika 

föräldrartekniker. Resultatet visade att både svårighetsgraden på diagnosen och 

föräldraskapet oberoende av varandra var kopplade till barnets sociala 

kompetens och aggressiva beteende. Allvarligare ADHD indikerade en koppling 

till sämre sociala förmågor och mer aggressivitet. Studien visade även att främst 

negativt föräldraskap kunde ha en påverkan på svårighetsgraden på diagnosen 

och barns sociala kompetens och aggressivitet. Mer positivt och mindre negativt 

föräldraskap, både hos mödrar och hos fäder, visade sig förbättra barns sociala 

förmågor. Det visade sig också att endast mödrars föräldraskap hade en 

påverkan på barnets aggressivitet. Föräldraskapet påverkade barnets 

aggressivitet och sociala förmågor oavsätt svårighetsgrad på diagnosen. Studien 

visade dock att även att om föräldrar gör allt rätt så kommer svårighetsgraden på 

barnets ADHD ändå påverka hur barnet blir. Resultatet tyder därmed på att 

svårighetsgraden på ett barns ADHD kan öka det negativa i föräldraskapet vilket 

i sin tur påverkar barnet negativt (Kaiser et al 2011: 193, 197, 200) 

 

3.2 Att få diagnosen ADHD 

David Howe (2010) diskuterar olika förstålelser och debatter om orsaker till 

ADHD. Studien tar upp diskussionen om en medicinsk lösning eller ändring i 

miljön som aspekt för behandling. Socialarbetare nämns som viktiga då de kan 

ge stöd till föräldrar och hjälpa dem att ta hand om sitt diagnostiserade barn 

(Howe 2010: 265). Howe har sammanställt forskning som talar för att faktorer 
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som stress, alkoholintag under graviditeten och låg födelsevikt kan vara 

bidragande faktorer till ADHD. Sammanställningen kompletteras med forskning 

som talar för att dåligt omhändertagande från föräldrars sida har en del att göra 

med problematiken. Föräldrars nedsatta förmåga att läsa av sina barn har ansetts 

vara en orsak till ADHD-relaterade symptom. Sociala riskfaktorer i miljön är 

inte specifika och förmodligen samspelar de med specifika genetiska faktorer 

som påverkar substanser i hjärnan. Dock kompliceras detta av att det finns 

forskning som tyder på att sociala miljöriskfaktorer, i sitt samspel med gener, 

kan påverka den kemiska balansen i hjärnan, bland annat dopaminet. Speciellt i 

de fall där ett barn upplevt stress, övergrepp, vanvård eller blivit avvisat. För 

barn som genomgått det ovan nämnda eller haft osäkra anknytningar har det 

visat sig påverka, förutom barns reaktion på stress, deras neurologiska 

utveckling. Forskning har även visat att relationella faktorer kan förutspå 

ADHD, speciellt dåligt omhändertagande i de tidiga åren (Howe 2010: 268-

269).  

Susanne Bejerot (2004) talar om hur svårt det kan vara för många med psykisk 

sjukdom att faktiskt få en diagnos, och speciellt för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon påstår även att det förmodligen 

kan bero på att läkares kunskap om dessa “nya” diagnoser är för bristfällig och 

att det ofta är komplicerat att se symptomen. Det kan också bero på att det 

kräver mycket arbete i form av uppföljningar, intygsskrivningar, men även att 

människorna kan ha andra sjukdomstillstånd som exempelvis depression vilket 

kan göra att ADHD-symptom inte uppmärksammas. Bejerot skriver även att 

många som genomgår en neuropsykiatrisk utredning ofta har bekymmer med sig 

själva före diagnosen. Till exempel med att förstå sig själva, att kunna planera, 

eller känna glädje, trygghet och ro. En diagnos kan då göra att personen ser sig 

själv med nya ögon och genomgår som en slags psykoterapeutisk process där 

denne lär sig att acceptera sig själv. Hon beskriver läkarens roll som väldigt 

viktig då läkaren ska göra så att patienten känner att denne blir tagen på allvar 

och får acceptans men också känner sig bekräftad i sin känsla av att vara 

annorlunda (Bejerot 2004: 3222-3223). 

Lynn Weiss (2005) lyfter i sin avhandling fram positiva egenskaper hos ADHD-

diagnostiserade människor. Där nämns bland annat att dessa personer tänker 

utanför ramarna, är kreativa, fantasifulla, är ledartyper, högintelligenta, 

risktagare och sådana som kan göra flera saker åt gången (Weiss 2005 i Mather 

2012: 22) 

Kristina Hellberg och Anette Kjellberg skriver en diagnos förändrade 

självbilden och identiteten hos deltagarna i sin studie eftersom det var någonting 

deltagarna var tvungna att förhålla sig till oavsett vilken syn de själva hade på 
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diagnosen. Det framkom även att det skiljde sig hur deltagarna såg på diagnosen 

initialt i jämförelse med senare i livet. I början tog de avstånd från diagnosen, då 

de inte ville bli förknippade med kategoriseringen som en neuropsykiatrisk 

diagnos förde med sig. De såg det som en stämpling som leder till 

stigmatisering. De beskrev det som negativt att uppleva att se sig själv som 

avvikande. Trots det beskrevs diagnosen som någonting som gav dem förståelse 

för sig själva och för sina svårigheter, speciellt i skolan. De deltagare som 

beskrev diagnosen som någonting negativt initialt då de blev stämplade som 

avvikande var främst de som fick sin diagnos under de senare åren i 

grundskolan. Då diagnosen istället sågs i ett längre perspektiv beskrevs det som 

att den inte längre spelade så stor roll för deltagarna. Deltagarnas syn på 

diagnosen påverkades dock av hur delaktiga de var när den ställdes. Var deras 

deltagande positivt så hade det även spillt över till lärandet i skolan och gett en 

bättre övergångsprocess (Hellberg och Kjellberg 2012: 34 - 37).  

 

3.3 Mötet med professionella  

Följande forskning inbegriper personer med olika funktionshinder, inte endast 

ADHD, även om personer med ADHD-diagnos inom följande studier ingår i 

gruppen funktionshindrad. 

Olin och Ringsby Jansson (2009) har syftet att se hur företrädare inom 

socialtjänst, arbetsförmedling, skola och försäkringskassa ser på sin roll och de 

möjligheter och svårigheter de har med att ge stöd till unga funktionshindrade då 

de försöker komma ut i arbetslivet. Mötet mellan klienten och den professionelle 

är ofta komplext utifrån maktaspekter och också då det kommer till 

organisatoriska förutsättningar kan det bli problematiskt. Rapporten visar att de 

professionella såg problem både på individnivå och på samhällelig nivå. På 

individnivån talade välfärdsaktörerna om att unga med funktionsnedsättningar 

bland annat inte förstår sitt eget bästa, har orealistiska förväntningar på livet och 

inte är motiverade. Värt att lyfta fram är dock välfärdsaktörernas 

motsägelsefulla bild av vad de ville att de unga skulle vara. Trots att de nämnde 

ovanstående kvaliteter som ett problem beskrev de även att mötet med de 

viljestarka unga, som trotsar systemet och visarde motstånd erbjöd en mer 

stimulerande professionell utmaning. Med problem på den samhälleliga nivån 

syftade de till stränga, svåra regleringar, oflexibla system och brist på resurser 

(Olin & Ringsby Jansson 2009: 12, 71-72). 

I rapporten nämndes att en ökning av diagnoser kan vara positivt i stödarbetet 

utfört av myndigheter som socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen 

med denna grupp. Exempelvis kan stöd och hjälp anpassas bättre. Rapporten 

visade även att när en ökning av diagnosen sker så läggs mer fokus på den 
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medicinska delen och mindre på individ -och miljörelaterade aspekter som 

familj och skola. Att diagnoser riskerade att verka vetenskapligt exakta och på 

så vis ge en missvisande bild att alla som har fått en diagnos är likadana kunde 

också ses som negativt. Både gymnasieskolans misslyckande att socialisera 

ungdomar ut i arbetslivet och samhällets ökande krav beskrevs som bidragande 

till att unga med funktionsnedsättningar får problem (Olin & Ringsby Jansson 

2009: 36, 39). 

Det framkom även i Handisams rapport från 2013 att bland personer med 

funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga, bland annat ADHD, är det 

cirka 44 procent som arbetar medan det i övrig befolkning är 75 procent. Det 

kom även fram att det är fler personer med funktionshinder som arbetar deltid. 

För de funktionshindrade som är i arbete är arbetsmiljön väldigt viktigt. Av de 

personer som arbetar med nedsatt arbetsförmåga var det 60 procent som på 

något sätt var i behov av att arbetsplatsen anpassades. Ofta rörde anpassningen 

antingen tid-, tempo-, eller arbetsuppgifter (Dahlberg et al 2013: 23-25). 

I Hellbergs och Kjellbergs studie undersöks övergångsprocessen från skolan till 

arbete för personer med ADHD och Aspergers syndom. De beskriver två olika 

idealtyper av människor, “pådrivarna” och “accepterarna”. De förstnämnda är de 

som kämpar och driver på för att få det stöd de enligt lag har rätt till, vilket är 

väldigt krävande både för dem och närstående. Accepterarna är de som tar de 

insatser de får. De ser sig själva som en del av det samarbete som sker mellan 

myndigheter den grupp de tillhör (Hellberg och Kjellberg 2012: 30).   

I studien nämndes olika stödjande och hindrande faktorer för personer med 

ADHD och Aspergers gällande övergångsprocessen från skola till arbete. 

Stödjande faktorer ansågs bland annat vara socialt stöd från signifikanta 

personer som föräldrar, lärare och skolkamrater. Även kommunens stöd efter 

avslutad skolgång nämndes som en hjälpande faktor. En stödperson kan hjälpa 

individer att ta kontakt med myndigheter som bland annat arbetsförmedlingen 

och även hjälpa till med papper. Fler stödjande faktorer var bland annat hjälp i 

skolan på olika vis för en bättre lärosituation och anpassning av den fysiska 

miljön för att göra det lättare att fokusera på annat. Sedan var det även kognitivt 

stöd i form av bland annat datorer och kom ihåg-lappar, medicin, anpassade 

institutionella förutsättningar exempelvis i skolan, och samhälleliga stödinsatser. 

Hindrande faktorer ansågs vara bland annat avsaknad av stöd och förståelse från 

lärare och kamrater, och en dålig lärosituation där det var brist på struktur och 

högt tempo. Fler hindrande faktorer kunde vara personliga förutsättningar som 

bland annat problem med impulsivitet eller nedsatt tidsuppfattning. En annan 

faktor var kränkande bemötande av andra, till exempel mobbing bland 
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skolkamrater, men det rörde sig även om kränkande bemötande från lärare och 

syokonsulenter (Hellberg och Kjellberg 2012: 39-49). 

Howe har visat på att det både finns genetiska faktorer och miljöfaktorer i tidig 

ålder som kan ligga till grund för ADHD. Han menar att det förklarar den 

framgång som följt av vissa medicinska behandlingar samtidigt som 

psykosociala behandlingar också har ett värde. Behandlingar som skulle kunna 

genomföras av socialarbetare. Han lyfter även fram att de behandlingsmetoder 

som blivit mest stöttade av evidensbaserad forskning är de som kombinerar 

behavioristiska behandlingar med medicin. Upptäckten om geners samspel med 

kvaliteten i den sociala miljön visar att mycket kan göras genom att förändra 

människors relationer, sociala interaktioner och famijeliv. Socialarbetare kan ha 

en stor roll gällande tidiga och preventiva insatser för barn. Andra viktiga 

psykosociala insatser är att utbilda och stödja familjer, barn, föräldrar och skola. 

(Howe 2010: 265, 272-273). 

 

3.4 Avlutande kommentar 

Enligt Shatell et al så finns det inte mycket forskning om psykosociala insatser 

för personer med ADHD och ännu mindre forskning har gjorts om individers 

egna erfarenheter av ADHD (Shatell et al 2008: 49). Människors egna 

upplevelser och erfarenheter ligger därför i fokus i vår studie då även det 

subjektiva kan bidra till förståelse och kunskap om samhället och hur det kan 

anpassas för att människor med olika behov ska ha en plats i det. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Symbolisk interaktionism valdes som teoretisk utgångspunkt då studien syftar till 

att undersöka hur människor beskriver sitt samspel med närmiljöer för att förstå 

hur deras självkänsla påverkats av interaktionen. Teorins fokus ligger på 

interaktion som en process där alla som interagerar aktivt tolkar situationen. 

 

Goffmans teori om Stigma är en av studiens teoretiska utgångspunkter då 

informanterna som deltar i studien fått en diagnos och genom det kan anses ha 

klassats som annorlunda och avvikande på ett negativt sätt. Därför är det 

intressant att belysa resultatet med Stigma som utgångspunkt. 

 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som i sin grund utvecklades 

av George Herbert Mead men som inte fick sin benämning förrän år 1937 utav 

Herbert Blumer (Blumer 1969: 1). Jan Trost och Irene Levin presenterar sin syn 

på vad symbolisk interaktionism innebär, vilken är en sammanställning av olika 

syner på teorin (Trost & Levin 2010: 7). Nedan presenteras Meads och Blumers 

texter samt Trost och Levins sammanställning.  

 

Teorin Symbolisk interaktionism kan användas till att förklara den sociala 

verkligheten. Inom teorin är det ointressant att diskutera vad som kom först, 

samhället eller människan. Det kan istället sägas att de båda parterna interagerar 

i en växelverkan (Trost & levin 2010: 11-14). 

 

När självbild nämns i studien syftar begreppet till att förklara en individs syn på 

sig själv i förhållande till andra samt individens uppfattning av hur andra ser på 

denne.  

 

Definitionen kan förstås i förhållande till Meads begrepp Självet som inom 

symbolisk interaktionism är uppdelat i två delar, ”I” och ”Me”. I studien är det 

emellertid ”Me” som kan liknas vid ovanstående definition av självbild. ”Me” är 

vad som uppstår i självet när en person tar på sig andras attityder (Mead 1934: 

196). En individs alla erfarenheter lagnas i ”Me”, men även normer och 

förväntningar individen stött på är där internaliserade (Trost & Levin 2010: 

111). ”Me” vidhåller självet i samhället, blir igenkänt samt känner igen andra. 

“I” är individens, enligt egna erfarenheter, respons till samhällets attityder. “I” 

uppstår i minnet av erfarenheterna. Anpassningen till den organiserade världen 

som är närvarande i den egna naturen är det som representerar “me” och ständigt 

finns där (Mead 1934: 196). Exempelvis, när ett barn interagerar med en vuxen 
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så är interaktionen till en början mycket begränsad men så lär sig barnet gradvis 

fler symboler och lagrar fler erfarenheter i sitt ”me”, som det sedan kan plocka 

fram och använda i nuet med sitt “I”. Ju mer barnet interagerar desto snabbare 

utvecklas självet (James 1890 och Mead 1934, 1965, hänvisad till i Trost & 

Levin 2010: 110-111, 115). 

Inom symbolisk interaktionism talas det om begreppen de signifikanta -och de 

generaliserade andra. De signifikanta andra är de personer som finns i en 

människas omgivning under ett tidigt inlärnings- och socialisationsstadium i 

vilket ett barn successivt blir socialt och gradvis mer ”människa”. De 

signifikanta andra är ofta föräldrar, förskolelärare eller någon lekkamrat. De 

generaliserade andra är istället det organiserade samhället eller den sociala 

grupp inom vilket en person utvecklar sitt själv (Trost & Levin 2010: 74-78). 

Grundläggande för att förstå Symbolisk interaktionism är Blumers resonemang 

om att människor hela tiden interagerar med sig själva i sina tankar vilket alltid 

sker i ett socialt sammanhang. Inom mänsklig interaktion används symboler och 

tolkningar av andras handlingar vid fastställandet av interaktionens innebörd 

(Blumer 1969: 79-82). De vanligaste symbolerna människor använder är ord. 

Orden blir symboler när de har samma innebörd för andra i människans 

omgivning. Detsamma gäller till exempel gester och minspel. Det innebär att 

människor nästan alltid interagerar på något sätt. Utan språk skulle människor 

därför inte kunna tänka. Genom att försöka uttrycka sig på ett främmande språk 

med ett begränsat ordförråd kan människor ses som mindre intelligenta (Trost & 

Levin 2010: 19-21). 

Varje människa har sin egen interaktionskedja vilken innebär att personen 

handlar i en situation definierad av denne själv. Personen blir på så vis blir 

medveten av andras svar på handlingen. Personen tolkar sedan svaret. Det kallas 

Meads triadiska system. Enligt Mead krävs det, för att samarbete ska vara 

möjligt, en mekanism hos människor som gör det möjligt att förstå den andres 

sätt att agera (Trost & Levin 2010: 122-123). Blumer benämner det som 

underligt att människor istället för att endast reagera på varandras handlingar, 

tolkar eller definierar dem. Deras respons blir då inte direkt till någon annans 

handlingar utan innebörden som läggs i handlingarna (Blumer 1969: 79-82)  

 

Mead menar att varje människa i ett socialt sammanhang organiserar andras 

attityder och utefter dessa anpassar sin respons (Mead 1934: 154-156). Det 

innebär att människan tar reda på vad andra gör eller tänker göra och tar på sig 

rollen av någon annan person eller grupp (Blumer 1969: 82). Det viktiga i 

processen av rolltagande är att en person genom att ta på sig någon annans roll 

kan kontrollera sin egen respons och sina handlingar (Mead 1934: 254, 300) 
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Viktigt blir därför att kunna empatisera, vilket Mead kallar sympatisera, för den 

sociala interaktionens skull (Trost & Levin 2010: 116). I bland annat utbildning 

nämns det som viktigt att kunna empatisera eftersom det är en social interaktion 

och kommunikation som utvecklar självet. Därför är det viktigt att lärare och 

elever kan empatisera med varandra och att lärare inte bara lär ut men även lär 

sina elever att lära in (Trost & Levin 2010: 114, 116). 

Alla människor i en grupp har olika positioner och för varje position finns också 

givna normer och förväntningar för hur personen som innehar en position ska 

bete sig. När människor uppmärksammar förväntningar kopplade till deras 

position skapas en process som kan kallas för roll. Processen leder till att 

individen beter sig på ett visst sätt. Det behöver dock inte betyda att individen 

beter sig så som förväntat (Trost & Levin 2010: 164-165). Varje individ har 

flera roller samtidigt. Roller som än kan ses som närvarande överallt är kön och 

ålder. Personer kan alltså anses ha tre totalroller där en är kön, en ålder och en 

som är mer kopplat till en specifik situation, till exempel att vara en elev i skolan 

(Trost & Levin 2010: 168, 173). 

En viktig term inom symbolisk interaktionism är nuet. Nuet är något som direkt 

passerar och det går inte att gå tillbaka till ett nu som har passerat. Det innebär 

att människor och deras egenskaper hela tiden förändras genom en process. En 

människas beteende ses som en produkt av hela dennes historia, både 

individuella och sociala upplevelser, vilka fortsätter att inverka på beteendet. 

Både det en person minns och det som är glömt finns integrerat i personens nya 

värderingar (Trost & Levin 2010: 26-27).  

 

4.2 Stigma 

I varje samhälle kategoriseras människor in i olika fack och det finns en 

förståelse om vilka egenskaper som är normala för medlemmarna. Genom att se 

till den sociala miljön i samhället kan en människa sannolikt veta vilka typer av 

människor denne kommer träffa på. De sociala spelreglerna hjälper människor 

att veta hur de ska bemöta andra. Miljö och regler gör att människor lätt 

kategoriserar en främling som dyker upp. Någon som är annorlunda. Människor 

kan därför kategorisera främlingen och ge denne en social identitet.  

 

Goffman beskriver stigma som en djupt misskrediterande egenskap hos någon. 

Han tydliggör även att det inte bara handlar om egenskaper utan också om 

relationer. Att vissa typer av människor stigmatiseras på grund av en egenskap 

ger bekräftelse till andra människor om deras grupptillhörighet. Det innebär 

emellertid att det inte spelar någon roll om egenskapen är misskrediterande eller 

positiv. 
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Goffmans stigmateori handlar om att individer som skiljer sig på ett oönskat sätt 

från vad omgivningen förväntat sig blir stigmatiserade. Den stigmatiserade 

individen ses som mindre mänsklig av andra och bliir baserat på detta även 

diskriminerad. Genom att människor diskrimineras på det sättet, förminskar 

omgivningen även deras möjligheter i livet, även om det inte är avsiktligt. För 

att förklara stigmatiserade individers underlägsenhet skapas en stigmateori eller 

ideologi som rättfärdigar ett fientligt beteende mot individen baserat på andra 

olikheter denne har, som exempelvis en annan social status. Om en individ 

responderar på ett defensivt sätt mot omgivningens sätt att vara gentemot denne 

kan omgivningen även knyta detta till individens nedsättning och på så vis 

rättfärdiga hur individen blivit behandlad (Goffman 1963: 11-15). 

Goffman skriver även om hur människor hanterar stigman. Han nämner att det 

är i få situationer ett stigma faktiskt är igenkänt av alla, eller där ingen känner 

till det. Ett sätt att hantera ett stigma är att försöka godtas av andra genom att 

hålla det hemligt. Det förhåller sig dock i de flesta fall så att det som är hemligt 

ofta är bekant för någon i alla fall och kastar då ändå en skugga. En individ som 

håller ett stigma hemligt kan möjligen märka att det som krävs för en intim 

relation med andra är att bekänna sitt osynliga tillkortakommande. Detta gör att 

den stigmatiserade individen antingen är öppen om sitt stigma med den andre 

personen eller känner skam över att inte våga dela med sig. De fördelar som är 

förknippade med att anses vara normal gör att människor som kan, en eller 

annan gång, försöker hemlighålla sitt stigma och passera obemärkt. Ett annat 

sätt individer med ett stigma vanligtvis använder sig av för att hantera stigmat är 

att hindra att information om sig själv läcker ut. Det kan exempelvis göras 

genom att dela upp sin värld i två delar. En stor grupp som de inte talar om 

någonting för och en liten grupp som de litar på och talar om allt för (Goffman 

1963: 80-81, 99, 102). 

När någon avviker i förhållande till en konkret grupp, med fullständig personlig 

identifiering kallas denne inomgruppslig avvikare, denne avviker alltså inte bara 

gentemot normer utan även gentemot resten av gruppen. Den avvikande 

individen befinner sig alltid i den sociala situation som de andra men ses ändå 

inte som en av de andra. Individen kan spela en viss roll, en symbol för gruppen 

genom en clownmässig yttring men förvägras samma typ av respekt som de 

andra. (Goffman 1963: 146). 

Det går att urskilja tre olika typer av stigman. Det finns stigman som kommer 

med fysiska defekter, missbildningar av kroppslig karaktär. Det finns även 

stigman som hör ihop med delar i den personliga karaktären. Till exempel ses 

psykiska störningar, självmordsförsök, arbetslöshet eller politiskt radikalt 
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beteende som ett resulat av en svag vilja. Slutligen finns det stamrelaterade 

stigman vilka kan vara till exempel ras, religion eller nation. Den sistnämnda 

typen av stigman kan skickas ned från generation till generation. Det som alla 

tre stigman har gemensamt är ett sociologiskt drag som innebär att en människa 

som i vanliga fall skulle accepteras har någon egenskap som får andra att bortse 

vad de har gemensamt. De andra människorna vänder sig istället bort eftersom 

individen avviker på ett sätt som skiljer sig från de förväntningar människorna 

hade (Goffman 1963:14). 
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5. Metod och metodologiska överväganden 
I studien tillämpas en kvalitativ ansats då den syftar till att lyfta fram 

människors egna berättelser om sina erfarenheter. För att kunna undersöka 

studiens frågeställningar användes ett selektivt urval. För att nå ut till många 

människor söktes informanter via olika sociala medier. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom det anses passa studien då 

en viss jämförbarhet informanterna emellan är önskvärt för ett intressant 

reslutat. Genom en innehållsanalys tolkas och struktureras resultatet upp så att 

likheter och skillnader kan analyseras. 

 

5.1 Kvalitativ ansats 

Valet av att genomföra en kvalitativ studie är baserat på att metoden ger en 

insikt i hur människor skapar mening i sina erfarenheter, vilket är något som är 

svårt att framföra via användning av andra metoder. Metoden är bra både för att 

förstå och beskriva människor (Liamputtong & Ezzy 2005: 5). 

Det var under genomförandet av studien svårt att helt utgå från en induktiv 

metod där generella slutsatser dras utifrån empirin. Samtidigt ansågs inte en 

deduktiv metod, där slutsatser dras om informanterna baserat på allmänna 

teorier, som passande. I studien tillämpades därför en abduktiv metod. Med 

abduktion menas att teori och empiri hela tiden växelspelar. (Svensson 2012: 

191-193). Under studiens gång har en kontinuerlig diskussion förts kring val av 

forskning, teori och metod för att minska risken för inre motsägelser och få en 

bättre helhet och intern logik, alltså en bättre reliabilitet (Larsson 2005: 3-9). 

 

 

5.2 Urval 

Innan informanterna intervjuades fanns en idé om att intervjua minst sex 

personer därför att forskningsresultaten skulle kunna göras till viss del 

oberoende av exakt vilka personer som intervjuas. För att resultaten ska bli 

oberoende av vilka som intervjuas räcker sällan en eller ett par personer men sex 

till åtta personer ökar däremot säkerheten att få ett material som inte är allt för 

beroende av informanternas väldigt personliga uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2012: 44).  

För att hitta informanter mejlades Attention riks och Attention Östergötland. 

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning. (IBL 2,3). Även en medlemsgrupp på Facebook lade ut 

information om studien. 

Svaren följdes upp genom att personer som intresseanmält sig kontaktades via 

telefon vilket ledde till att tid för intevju bokades in. De personer som var 

bosatta för långt bort tackades för anmält intresse med meddelade om att det 

geografiska avståndet var för långt. 

Efter att ha fått svar från cirka tio personer som ansågs befinna sig tillräkligt 

nära georafiskt ansågs urvalet tillräckligt. Efter bortfall under studiens gång blev 

det slutgiltiga antalet informanter fyra personer, varav tre var kvinnor och en var 

man. Informanterna var bosatta i antigen Östergötland, Småland eller 

Södermanland. 

 

5.3 Snöboll- och selektivt urval 

Den utvalsmetod som tillämpats i studien är främst ett selektivt urval, vilket 

innebär att informanter med vissa kriterier att uppfylla har sökts. Annonser 

sattes upp på ett antal ställen på vilka det framgick att informanter som 

uppfyllde de specifika kriterierna söktes. Urvalet kan hjälpa till att ge 

generaliserande kunskap om vissa specifika sociala situationer (Öberg 2012: 

62). Studien syftar till att lyfta fram upplevelser från personer som levt med 

ADHD-problematik, men inte haft diagnosen under en stor del av sitt liv. En 

nedre gräns på 18 år sattes för att de som skulle komma att medverka i studien 

själva skulle kunna bestämma om de ville delta eller ej, oberoende av föräldrars 

medgivande. Någon övre åldersgräns sattes inte. Alla personer som deltog i 

studien var mellan 30 och 50 år. Samtliga hade fått diagnosen inom en 5-års 

period innan sitt deltagande i studien. 

I genomförandet av studien tillämpades till viss del ett snöbollsurval vilket 

innebär att forskaren har kontakt med ett mindre antal informanter och genom 

att gå via dessa får tag i fler (Bryman 2002: 115). En av informanterna i studien 

nämnde ett syskon som också stämde överens med kriterierna för att delta i 

studien vilket ledde till att ännu en informant fick delta i studien. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som användes var semi-strukturerade intervjuer, vilket 

innebär att förbestämda frågor och teman fastställdes i en intevjuguide. 

Informanterna fick frågor inom samma teman, men inte nödvändigtvis i samma 

ordning. Metoden passande till studiens syfte då de semi-strukturerade 

intervjuerna gav öppna svar. Informanterna gavs plats att själva formulera sina 
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svar. Metoden möjliggjorde även en viss jämförbarhet av informanternas 

berättelser (Bryman 2002: 301). I öppna intervjuer finns inte alla frågor färdiga 

och redo i förhand men att beröra generella ämnen och teman genom att ställa 

frågor som en person som av nyfikenhet vill ta reda på mer om det som precis 

sagts (Liamputtong & Ezzy 2006: 61). Styrkan i att använda sig av intervjuer 

ligger i att det går förhållandevist snabbt att genomföra samt att det går att få ett 

brett material.  

 

Vi var båda närvarande och aktiva vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna varade 

mellan fyrtio minuter till en timme och fyrtio minuter. 

Till dokumentering av intervjumaterialet användes en mp3-spelare och en mobil 

som reserv, samt penna och papper som kompliment. Genom att spela in 

intervjun kunde fokus ligga på det informanten sa istället för att distraheras av 

behovet att föra anteckningar (Bryman 2002: 310). Det inspelade ljudmaterialet 

transkriberades sedan på ett noggrant sätt då varje detalj är viktig i analysen 

(Fejes och Thornberg 2009: 157). Med noggrant menas att varje ord, men även 

skratt och liknande ljud, skrevs ned för att på så sätt ge en bättre bild av tonen i 

samtalet. Materialet lyssnades även igenom ännu en gång efter att det 

transkriberats. 

 

5.5 Innehållsanalys  

Innehållsanalys tillämpades som metod när resultatet bearbetades. Enligt 

analysmetoden kan varje text anses ha ett specifikt budskap som ska beskrivas, 

men även en latent underliggande mening som behöver tolkas. Det manifesta i 

texten, det konkreta, kan ses som en fenomenologisk beskrivning. Det 

underliggande, latenta, kan ses som en hermeneutisk tolkning. Både det 

manifesta och det latenta behöver tolkas, men det kan göras olika djupt (Egberg 

et al 2013: 102). Genom att lägga märke till likheter och skillnader i det som 

analyseras kan olika teman och kategorier läggas fram på olika 

abstraktionsnivåer. (Egberg et al 2013: 103). Innehållsanalys kan göras både 

kvantitativt och kvalitativt. Somliga anser att kategorierna ska fastställas innan 

kodningen av materialet görs. Det innebär en skillnad från grounded theory där 

kategorierna, på ett mer induktivt sätt, fastställs i anknytning till att kodningen 

görs (Liamputtong & Ezzy 2006: 259-261). 

 

I föreliggande studie tillämpas lite av en abduktiv växling mellan de båda sätten. 

Från början, innan kodningen gjordes, fanns en bild av vilka teman och 

kategorier som skulle finnas med. Det fanns en strävan efter att teman och 

kategorier skulle vara relevanta till de intressanta företeelserna i studien 
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(Bryman 2002: 197- 198). Det insamlade materialet kodades för att de teman 

varje stycke berörde skulle sammanställas. På så sätt kunde det mer abstrakta 

fångas och ge en bild av vad intervjuerna kunde bidra med (Bryman 2002: 385). 

Samtidigt tillämpades även en induktiv ansats i den mån att namn på teman och 

kategorier samt hur de skulle delas och struktureras upp till viss del påverkades 

av hur materialet såg ut efter kodningen. Kategorier och teman formades med 

hjälp av gemensamma ord informanterna nämnt eller liknande situationer de 

pratat om. En genomgående diskussion medförde även att teman och kategorier 

ständigt omformulerades och att delar av materialet flyttades om. 

 

Graneheim och Lundman beskriver analysprocessen som en ständigt fram och 

tillbakaväxlande sådan. Under analysskedet är det viktigt att hela tiden ha 

kontexten och den intervjuade i fokus. Både kontexten av omständigheter kring 

studien, men även meningarna som analyseras då de existerar i en kontext till 

det som sagts innan och efter (Egberg et al 2013: 103). 
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6. Resultat 
Redan när syftet började formuleras fanns en bild av vilka områden som avsågs 

studeras. Fokus låg på de områden som ansågs ligga människor nära i deras 

omgivning. Detta för att syftet med studien är att studera hur informanterna 

beskriver sin interaktion med närmiljöer men även hur det går att utläsa 

informanternas självbild i förhållande till interaktionen. 

Studien undersöker interaktionen med omgivningen hos personer som i vuxen 

ålder fått ADHD-diagnos. Då fokus ligger på informanternas självbild blev 

studiens övergripande tema ”självbild, omgivning & ADHD”. Det arbetades 

fram som det enda temat i studien då det omfattar studiens syfte. Temat blev 

även utformat på det viset då empirin visat att delarna självbild, omgivning och 

ADHD hela tiden kunde ses i ett samspel med varandra.  

 

Då informanternas berättelser sträcker sig från barndomen fram till dagen för 

intervjutillfället bildades fyra kategorier som återger informanternas berättelser 

av sina liv i kronologisk ordning. Kategorierna är självbild i barndomen, 

självbild i tonåren, självbild i vuxen ålder samt självreflektion.  

I resultatet presenteras citat som är typiska för informanternas berättelser. 

Citaten har valts ut för att ge en större förståelse för resultatet och analysen. De 

är även utvalda så att ungefär lika många citat redovisas från varje informant. I 

citaten används tre punkter på rad för att påpeka en paus. Valen av citat har 

medvetet varit blandat från alla fyra intervjuer för att alla informanters 

medverkan ska skildras. 
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Tema Kategorier Underkategorier 

Självbild, 

omgivning & 

ADHD 

Självbild i 

barndomen 

 ”Jag var jobbig då” 

 ”Om jag hade fått hjälp från början” 

 

Självbild i tonåren 

 

 ”Jag blev accepterad” 

 

Självbild i vuxen 

ålder 

 ”Jag har varit intelligent och smart 

hela mitt liv egentligen” 

 ”Det hördes direkt att hon ändrade 

tonläget” 

 ”Det går ju så fort i ett ADHD-

huvud” 

 

Självreflektion 

 ”Man har fått förståelse för sig själv” 

 ”Amen, alla har ADHD. Nej alla har 

faktiskt inte det” 

 ”Vi är inga knarkare” 

 

 

6.1 Självbild i barndomen 

Självbild i barndomen är en kategori där informanternas berättelser om sin 

barndom presenteras. Det rör sig bland annat om deras berättelser om sådant 

de upplevt i skolan. 

 

6.1.1 ”Jag var jobbig då” 

Gemensamt för alla informanter var att de, när de pratade om sig själva som 

barn, kallade sig själva antingen jobbig, stökig eller konstig. Alla berättade även 

att de, när de var små, fått höra negativa ord om sig själva från omgivningen. 

Samtliga pratade också någon gång om vad de blivit kallade i samband mobbing 

i skolan. 
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”Det var ju att jag var jobbig då. Att jag var jobbig och stökig av 

mig. Det hade man ju fått höra hela livet liksom. Så jag tänkte väl 

att det berodde på det. Det var ju, men ändå. Man får ju ändå en 

jävla törn, självkänslan är ju jättelåg. Det är den fortfarande, det 

sitter ju i. Det är något som man borde jobba på egentligen” 

Hälften beskrev att de blivit behandlade som “dumma” under barndomen vilket 

även var en syn de hade haft på sig själva under den tiden. En informant uppgav 

att denne blev kallad “dum” av sin mamma, vilket informanten beskrev 

påverkade självförtroendet, medan en annan berättade att denne blev kallad 

bland annat utvecklingsstörd och CP av sina klasskamrater. Samma informant 

uppgav att denne var nära att placeras i särskoleklass av sina lärare. Informanten 

berättade även om en känsla av ilska som uppstått när det kommit hem brev med 

posten angående informantens motoriska svårigheter. Breven, som kan ha 

innehållit exempelvis en kallelse, var någonting som informanten helst inte ville 

veta av.  

“Men ändå blev jag liksom retad. Eller det var mest lågstadiet, 

men då blev jag inte så mycket retad utan mer utfryst och sådär. 

Du kan gå och vara med de utvecklingsstörda, typ så. De kallade 

mig CP också. Att ehm, jag tror att det var min självbild ganska 

mycket, att jag är typ utvecklingsstörd liksom. Och ja just det, 

lärarna ville att jag skulle, föreslog att jag skulle gå i särskolan 

som det hette då.” 

Det går att utläsa två olika förklaringsätt informanterna använt sig av då de 

beskrivit sig själva som barn. För det första beskrev några informanter sig själva 

på ett sätt som tydligt kunde knytas till hur de blivit bemötta av personer i sin 

omgivning som till exempel föräldrar, skolkamrater och lärare. För det andra 

beskrev flera av informanterna att de var jobbiga som barn vilket kan tolkas som 

att informanterna själva införlivade synen på sig själva som jobbiga och att det 

blev en del av deras självbild. Till exempel pratade en informant om sig själv 

som udda och utfryst både i koppling till klasskamraternas mobbing men även 

omvänt då mobbingen togs upp som en följd av att ha varit konstig och stökig.  

Det kan också utläsas ur informanternas beskrivningar av sin barndom att flera 

upplevt brister i relationen med sina föräldrar, barnets signifikanta andra, men 

även med att passa in i skolan där lärare och skolkamrater är en del av barnets 

sociala grupp och därmed barnets generaliserade andre. Relationsproblemen kan 

bero på brister i interaktionen vilka kan ha påverkat informanternas 

utvecklingsprocesser från barndomen och därmed haft en påverkan på 

informanternas utveckling av sitt själv. (Trost & Levin 2010: 74-78). 
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Informanternas motgångar kan ses med koppling till Goffmans teori om stigma 

där han beskriver att personer som skiljer sig på ett oönskat sätt från 

omgivningen inte riktigt ses som mänskliga av andra och då blir stigmatiserade 

och även diskriminerade (Goffman 1963: 11-15). Oönskat sätt kan i 

informanternas fall till exempel inneburit att de var annorlunda för att de var 

stökigare än de andra. Det som beskrivs inom symbolisk interaktionism som att 

vi successivt blir mer “människa”, då vi utvecklas i olika stadier, (Trost & Levin 

2010: 74-78) kan kopplas till att de stigmatiserade personerna inte riktigt ses 

som mänskliga av andra. På så vis går det att se en växelverkan i utanförskapet 

informanterna beskriver då det kan ses som att utanförskapet både kommer från 

att informanternas utveckling mot att bli “människa” enligt samhällets normer 

hämmats i den miljö de vuxit upp i och som en följd av synen omgivningen 

redan haft på dem som mindre mänskliga och stigmatiserade.  

 

Det som kallas självet inom symbolisk interaktionism kan likställas med 

självbild eftersom det i självet ryms sådant som människan samlat på sig under 

livet, både det denne är medveten om och inte, vilket på engelska kallas “me” 

(Mead 1934: 196). En informant ville som barn inte ha något att göra med brev 

gällande sina svårigheter. Informanten kan som enskild ha tänkt att andra skulle 

ha negativa åsikter om svårigheterna och på så sätt även empatiserat med 

uppfattningen av att vara konstig. Informanten beskrev att denne blivit kallad 

“CP” av sina klasskamrater och att “CP” var informantens självbild under en 

period. Informantens självbild kan förklaras genom symbolisk interaktionism 

som menar att människor behöver tolka andras tänkande om sig själva för att få 

ett helt själv. Det som i självet däremot kallas “I” är det som fick informanten att 

kasta breven som kom hem på grund av det som lagrats i självets “me”, vilket 

ledde till att “I” spontant efter handlat detta (Trost & Levin 2010: 111). 

Att barn och ungdomar med ADHD ofta känner sig ensamma har tidigare lyfts 

fram inom forskning (Shatell et al 2008: 49-57). En av informanterna tog även 

upp sin en relation med sin mamma som en orsak till sin dåliga självkänsla. 

Genom att dra paralleller till symbolisk interaktionism och tanken om att 

människor definierar och tolkar innebörden i folks handlingar och handlar 

därefter (Blumer 1969: 79-82) går det möjligtvis att säga att informanterna som 

barn själva länge känt sig och sett sig som annorlunda även innan de började 

skolan. Som följd tolkade och definierade de lättare andra barns handlingar som 

utstötande och agerade därav själva genom att avlägsna sig från andra barn.  

Det kan vara intressant att fundera kring de olika faktorer som kan påverka 

klasskamrater till att frysa ut andra barn likt informanterna upplever sig ha 

blivit. En tanke är att föräldrar har en viss påverkan på hur barn ser på andra 

barn som skiljer sig från mängden. Det finns forskning som har visat att 
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föräldrar inte vill att deras barn umgås med barn som har ADHD-symptom 

(Martin et al 2007: 1, 57).  

Några informanter beskrev kontakten med sina föräldrar under barndomen som 

problematisk med bland annat lite gemensamt, brist på kärlek, tillit och stöd 

samt försummelse medan andra informanter beskrev en bättre relation med mer 

stöd. De som beskrev sin relation med sina föräldrar som problematisk 

framhävde en mer lyckad relation som de lyckats knyta till sina egna barn. 

Nästan alla informanter berättade även att de haft föräldrar med liknande 

problematik som sin egna. 

 

6.1.2 ”Om jag bara hade fått hjälp från början” 

En del av informanterna ansåg att ingen tog tag i problemen de hade i skolan 

och beskrev det som att om någon tagit tag i problemen så kunde det ha påverkat 

deras skolresultat betydligt. Informanterna berättade att om de hade fått hjälp 

tidigare hade det inte behövt dröja tills de var i vuxen ålder innan de klarat av 

skolan. 

Alla informanter har enligt vår uppfattning beskrivit skoltiden som jobbig och 

känt att de inte fått det stöd som de behövt från skolan, men en del kände inte 

heller att de fått det stöd de behövt hemifrån. Alla informanter pratade på något 

sätt om hur de ansåg att vuxna inte gjorde tillräckligt under deras skolperiod. De 

flesta informanter beskrev att de hade dåliga relationer med lärare eller att de 

hade känt sig illa behandlade av lärare. 

En känsla av att vara snuvad på konfekten i samband med brist på hjälp i skolan 

lyftes fram. Även omgivningens brist på insatser och förståelse nämndes av 

flera. Många informanter trodde att det kunde bero på att samhället under 70- 

och 80-talet inte lyfte fram barn på samma sätt som nu. En informant pratade om 

sin kamp för att inte låta sitt barn uppleva det som denne själv upplevt som barn. 

“det hade varit... väldigt bra att fått med sig tidigt så kan man ju 

känna att man känner sig lite snuvad på konfekten med att jag 

kunde ha haft det betydligt mycket bättre i skolan, jag kunde ha 

fått mycket bättre i min skolgång, jag kunde ha fått betydligt bättre 

betyg om jag bara hade fått hjälp från början” 

Alla informanter beskrev att det lärosätt som gällde när de gick i skolan inte 

fungerade för dem. De hade svårt att koncentrera sig och vara uppmärksamma. 

Hälften av informanterna nämnde att det kanske hade hjälpt dem med en mer 

praktisk tillämpning. Informanterna fick inte som barn gå till någon expert som 

utredde deras diagnos. Däremot berättade de att de har fått extra hjälp såsom 
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hjälplärare, anpassad studiegång och extra enskild hjälp i något ämne någon 

gång under sin skoltid. 

Liksom Linda Graham lyft fram i sin studie verkar informanterna ha upplevt att 

skolsystemet är utformat på så sätt att ett system ska passa alla och genom det i 

väldigt liten omfattning är anpassat till “avvikande beteende”. Enligt Grahman 

kan lärare lätt avsäga sig ansvaret just för att beteendet är “avvikande”, vilket 

leder till att barnen istället hänvisas till andra typer av experter (Graham: 2008: 

7). 

De flesta informanter beskrev således att de fått någon typ av hjälp i skolan men 

inte tyckt att den hjälpen varit tillräcklig. Enligt symbolisk interaktionism är 

utbildning en typ av kommunikation, en social interaktion där det krävs att 

lärare och elev empatiserar med varandra. Det innebär att lärare inte bara lär ut 

utan att de också har förmågan att lära sina elever att lära in (Trost och Levin 

2010: 116). Precis som informanterna beskrev så kan synen på barn och lärare 

varit annorlunda när informanterna var unga. Kanske låg det på 70- och 80-talet 

inte lika mycket i lärarens roll att empatisera med sina elever i lika hög grad som 

nu. Åtminstone gällande elevernas sätt att lära in. Det var, och är troligtvis än 

idag, antagligen även högts personligt hur läraren förhåller sig till att empatisera 

med sina elever. Det kan tolkas som att informanterna upplever att om de fått en 

diagnos tidigare så hade omgivningen och skolan varit mer medvetna om vilken 

typ av hjälp de behövt under uppväxten. Vilket stämmer överens med forskning 

som lyfter att diagnostisering kan vara positivt då individer genom det kan få ett 

mer anpassad stöd och anpassad hjälp (Olin & Ringsby Jansson 2009: 36). Ett 

mer anpassat stöd hade kunnat underlätta i skolan och kanske kunnat påverka 

informanternas självbild till det bättre. 

I likhet med vad Shatell beskriver så har de flesta informanter i föreliggande 

studie berättat att de känt sig annorlunda som barn, men till skillnad från 

barnen/ungdomarna i Shatells studie så har informanterna inte fått någon 

diagnos under skoltiden. Shatell nämner att många barn som fått ADHD-diagnos 

känt sig missförstådda i skolan samt att olika situationer i skolan har påverkat 

deras självkänsla. Dock upplevde barnen att deras skolresultat förbättrades om 

läraren uppmärksammade dem, vilket även ledde till att de kände sig mindre 

annorlunda (Shatell et al 2008: 49-57). 
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6.2 Självbild i tonåren 

Angående informanternas självbild i tonåren så lyftes liknande erfarenheter 

bland dem. Bland annat om samspelet med kamrater och andra människor i sin 

omgivning där mycket handlade om att passa in.  

 

6.2.1 ”Jag blev accepterad” 

När informanterna pratade om sina tonår beskrev en av dem sin syn på sig själv 

som en vanlig tonåring som höll sig borta från trubbel genom en funnen 

gemenskap med andra inom sitt fritidsintresse. En annan informant beskrev en 

känsla av att vara udda under tonåren men att väldigt många antagligen känner 

så. Samma informant saknade fritidsintresse men hade vänner. En informant 

blev kallad värsting av sina lärare. Det var även en informant som beskrev 

tonåren som sin bästa tid med nya vänner, acceptans från dessa, och ett nytt 

självförtroende. Nedan följer ett citat där samma informant pratar om sina tonår. 

”Det var väl det här att jag flyttade då och kom ifrån hemstaden 

till ett annat ställe. Mötte nya människor som inte visste vem jag 

var från början, och tog mig för den jag var. Det här är jag, det här 

är jag. Och jag blev accepterad” 

Genom att ha interagerat med sig själva i sina tankar (Blumer 1969: 1, 79-82) 

kan det varit så att informanterna i interaktionen med andra noterat att de på nytt 

kunnat få visa vilka de är. På grund av observationen om att de nya människorna 

inte hade någon vetskap om vilka de tidigare var som personer kunde de därmed 

skapa nya positiva gemenskaper. Det kan ha medfört att de tänkt mer positivt 

gällande de nya personernas bemötande och agerat mer öppet, vilket kan ha 

påverkat interaktionen positivt.  

De flesta informanterna upplevdes vara mer benägna att prata om sin barndom 

och vuxna ålder än hur det var under tonåren. De flesta nämnde inte så mycket 

om sin tonårsperiod, vilket kan tolkas som att barndomen och hur de ser på sig 

själva i vuxen ålder är det som påverkat deras självbild mest.  

Det som beskrivs nedan är vad informanterna berättat angående sin skoltid från 

att de börjat grundskolan till och med gymnasiet.  

Det framgick av informanternas beskrivningar att några varit mobbade och 

utfrysta under skoltiden. En av dem beskrev sig som utfryst i klassen och att 

denne istället umgicks med äldre ungdomar utanför klassen som informanten 

beskrev som “utsatta” och “gangsters”. Det var även en del som berättade att de 
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inte hade många vänner men att de hade få som var väldigt nära. Det var fallet 

både bland en informant som beskrivit sig som utfryst och en som inte nämnde 

någonting om att vara utfryst. Informanten som inte nämnt orden mobbad eller 

utfryst beskrev sig dock som att ha varit väldigt ensam med en känsla av att inte 

vara omtyckt av någon och att endast duga när ingen annan fanns. Informanten 

nämnde att det ledde till ett bekräftelsebehov. 

“Eh, det blir ju också att man må, behöver en viss bekräftelse. 

Man beter sig ju på ett visst sätt. Hela tiden så har jag ju gjort det 

här då, det här. Så blir man ju hela tiden. Men jag blev väldigt 

ledsen att ingen tyckte om mig. Då gjorde man ju saker så, för att 

någon, började röka när jag var 12 år. Eh, började dricka när jag 

var 15. Eh, liksom. Det var en tjej som sa ”kan du inte gå och 

sparka den där tjejen i magen?”,  jo, det kan jag och så gjorde man 

det va. Dumt asså, men det var ett sätt liksom att få bekräftelse, att 

någon skulle tycka om mig. Ååå, att få, man blev väl lite sådära. 

Man gjorde saker som man inte skulle göra egentligen, för att 

synas och höras, självdestruktiv” 

Informanten nämnde att ensamheten och att inte vara omtyckt lett till ett slags 

bekräftelsebehov där informanten rökte, slogs och drack alkohol. Det kan ses 

som ett riskbeteende vilket även uppfattats hos en annan informant då denne 

nämnt ett utanförskap i klassen som lett till en funnen gemenskap bland äldre 

ungdomar vilka informanten beskrev som “utsatta” och ”gangsters”. Enligt 

Socialstyrelsen är ADHD-symptom i barndomen förknippade med en ökad risk 

för kriminalitet och drogmissbruk (Socialstyrelsen 2002: 14). Informanten som 

umgicks med “utsatta” och “gangsters” beskrev det i samband med skolåren och 

inte vuxen ålder varför det kan antas att umgänget kan ha varit en riskfaktor men 

inte behöver ha varit det. Det kan tvärtom även varit en positiv gemenskap. Att 

en informant i tidig ålder drack alkohol för att få bekräftelse kan också ses som 

en riskfaktor till fortsatt användning och missbruk, vilket informanten dock inte 

beskrev i detta fall.  

 

6.3 Självbild i vuxen ålder 

Självbild i vuxen ålder är en omfattande kategori som berör informanternas 

vuxna liv, vilket därmed sträckter sig till att beröra deras nuvarande situation. 

Berättelserna innefattar informanternas syn på sig själva, relationer, arbete 

samt hur de upplevt att de blivit bemötta av andra. 
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6.3.1 ”Jag har varit intelligent och smart hela mitt liv egentligen” 

Informanterna lyfte fram sin intelligens. De pratade även om sina goda 

skolresultat, vilka de fått när de utbildat sig som vuxna. En av dem trodde fram 

till för cirka tio år sedan att denne var “dum”. De flesta av informanterna pratade 

om sin kreativitet som något bra hos dem själva. En informant beskrev att 

självkänslan ökade i vuxen ålder då informanten insåg sin kreativitet och att 

kreativiteten kunde användas inom arbetslivet. En annan informant beskrev att 

självkänslan är påverkad än idag på grund av denne var utfryst i barndomen. 

”Det kan inte jag ge idag heller. Men hade de liksom förklarat 

mer, eller hade min mamma varit mer. För jag har ju varit nyfiken, 

jag är kreativ, jag tycker om konst, ehm jag har varit intelligent 

och smart hela mitt liv egentligen som inte jag vetat om. Det fick 

ju jag veta när jag var vuxen” 

Informanterna beskrev även problem med tilliten till andra människor. Bland 

annat i form av att inte ha någon nära vuxenrelation på grund av en känsla av att 

inte vara förstådd av någon. Det beskrevs även på så sätt att relationer inte 

fungerat varpå en informant beskrev att denne fått skulden för de misslyckade 

relationerna. Ett par informanter lyfte fram att deras bristande städförmåga 

påverkade deras relationer. I det ena fallet då informantens partner fick ta 

mycket ansvar och i det andra fallet genom att informanten inte ville bjuda hem 

någon på grund av svårigheten att hålla ordning hemma.  

“Jag brukar inte tala om för det mesta. Jag sätter på mig masken 

som vanligt och är alltid glad. Så ingen kommer in i mig, för jag 

håller alltså. På grund av att det har varit som det har varit i mitt 

liv. Jag har tagit hand om mig själv. Ja, det blir svårare många 

gånger och ingen förstår mig. Och alla skyller på att det är mitt fel, 

att alla förhållanden gått sönder och, amen och allting sånt därnt “ 

Då alla informanter i vuxen ålder lyfte fram ord de fått höra om sig själva från 

sin omgivning i barndomen kan det tolkas som att de än idag bär med sig, och 

på så vis påverkas av, omgivningens ord. Enligt symbolisk interaktionism bär 

människor med sig upplevelser som varit tidigare i livet. Både det som går att 

minnas och det som är glömt finns kvar undermedvetet och fortsätter att inverka 

på beteendet. Människor använder sig av erfarenheter från barndomen i nuet och 

beteendet ses som en produkt av hela individens historia (Trost & Levin 2010: 

11-27). Till exempel så beskrev en informant att självkänslan var påverkad än 

idag av att ha varit utfryst som barn.  

Informanterna som beskrev en känsla av att ha varit försummade som barn 

beskrev även svårigheter med att i vuxen ålder komma människor nära och lita 
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på dem. Samma informanter nämnde sin föräldraroll som något de klarat av bra. 

De gjorde det i samband med att nämna negativa erfarenheter av sina egna 

föräldrar vilka inom symbolisk interaktionism är deras signifikanta andra. De 

signifikanta andra är en del av en människas liv under tiden som människan 

utvecklas och socialiseras in i samhället (Trost & Levin 2010: 74-78), vilket kan 

innebära att de signifikanta andra spelat en viktig roll i hur utvecklingsprocessen 

fungerat för informanterna. Det kan antas eftersom de informanter som beskrev 

att det funnits problem i kontakten med sina föräldrar även var de som verkar ha 

upplevt störst svårigheter med nära relationer. 

Precis som Weiss (2005) betonar när hon nämner att personer med ADHD ofta 

är högintelligenta tillskrev sig två informanter egenskapen intelligent (Weiss 

2005). De informanter som lyfte fram sin intelligens var de som beskrev sina 

hemförhållanden under barndomen som svåra med en avsaknat av stöd från sina 

föräldrar. Det kan tolkas som att brist på omgivningens positiva förstärkning i 

barndomen påverkat informanternas självbild negativt och att det kan ha bidragit 

till att de i vuxen ålder betonar sin intelligens som något värdefullt hos sig 

själva. Samma informanter som lyfte fram sin intelligens betonade även att de 

fått bra skolresultat i vuxen ålder. Det kan tolkas som att resultaten de fick som 

vuxna kan ha känts som en upprättelse då de klarat skolan med höga betyg i 

vuxen ålder trots sina svårigheter, men även då skolresultaten var en del av det 

som fick dem att känna sig “dumma” i barndomen. Genom sättet informanterna 

pratade om sina skolresultat framstår det som att de lett till bättre en självkänsla. 

Ifall informanterna vet om att många som har ADHD kan få det svårt i skola och 

yrkesliv (Socialstyrelsen 2002: 213) finns ytterligare en anledning till att 

informanterna ville lyfta fram just skolresultaten. 

Då informanterna berättat att de många gånger känt sig missförstådda av 

personer i sin omgivning kan det antas att interaktionen brustit så att situationer 

har uppfattats olika eller att det funnits en oförmåga att förstå den andres 

beteende. Att en informant fått skulden för att förhållanden inte har fungerat och 

känt att ingen förstår denne kan möjligen förklaras med hjälp av Meads triadiska 

system (Trost och Levin 2010: 122-123). Informanten och personen informanten 

haft en relation med kan, när var och en tolkat och definierat situationer och 

handlingar, ha saknat förmågan att förstå den andres definition. 

Informanterna har även beskrivit hur svårigheter med att hålla ordning i hemmet 

som vuxna haft en påverkat på förhållandet till aktuell partner eller haft en 

begränsande inverkan på det sociala livet då det hindrat informanten från att 

bjuda hem vänner. Upplevelser av konflikter i hemmet på grund av svårigheter 

att sköta sina sysslor har lyfts i tidigare forskning, dock gällande ungdomar med 

ADHD-diagnos (Shatell et al 2008: 49-57). 
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6.3.2 ”Det hördes direkt att hon ändrade tonläget” 

De flesta informanterna beskrev en väldigt negativ bild av hur deras kontakt 

med Socialkontoret och Försäkringskassan varit. En kontakt som inte beskrevs 

som negativ var Arbetsförmedlingen. Informanten som haft kontakt med 

Arbetsförmedlingen beskrev inte någon kontakt med andra myndigheter. 

Negativt i informanternas berättelser var bland annat en känsla av frustration. 

Till exempel på grund av svårigheter med att hantera de papper som krävdes vid 

kontakten med myndigheten. Det gick att utläsa att en majoritet av 

informanterna beskrivit att de blivit dumförklarade av professionella i sin 

omgivning vid olika tillfällen, två av myndighetspersoner och en av lärare. En 

hade upplevt att myndighetspersoner tror att ADHD innebär att vara 

“efterbliven” vilket kan utläsas ur citaten nedan. 

”Och jag vet att vid ett tillfälle så faktiskt, jag kommer inte ihåg, 

jo det var faktiskt Försäkringskassan var det, och jag fick prata 

med en dam som då jag konstaterade att du får förstå sa jag, det tar 

lite tid för mig, jag har ADHD, suck, och det hördes direkt att hon 

ändrade tonläget och då skulle hon prata långsamt och tydligt och 

högre och jag konstaterade, men du, sa jag, så här är det, jag är 

medlem i Mensa hur är det själv då? Jag är inte korkad, jag hör 

inte dåligt och jag är inte efterbliven liksom”  

I citatet ovan kan det tolkas som att informanten har definierat situationen som 

sådan att kvinnan på Försäkringskassan trott att informanten var “dum” på grund 

av sina svårigheter att uttrycka sig på telefon och därför berättat om sin ADHD. 

Det kan vara problematiskt då de enda symboler som går att använda per telefon 

är ord (Trost och Levin 2010: 20). I denna situation ledde det till att kvinnan på 

Försäkringskassan trott att informanten var “dum” vilket gjorde att hon pratade 

tydligt och långsamt (Trost och Levin 2010: 14). Ord är viktiga symboler, men 

även minspel och gester. I en sådan situation skulle antagligen många, liksom 

informanten, tolkat kvinnans ändrade tonläge där hon pratade långsamt, tydligt 

och högre som att kvinnan trott att man hade svårt att förstå. Genom att 

informanten sa något som fick kvinnan på Försäkringskassan att skämmas kan 

en process utläsas där beteendet förändrades. Informanten har med sig i ”me” 

sedan tidigare att inte låta någon se denne som dum och informantens 

impulsivare ”I” gjorde något åt situationen. (Trost och Levin 2010: 19-26). 

Vidare berättade de informanter som känt sig dumförklarade av 

myndighetspersoner även att de sagt ifrån när de känt sig illa behandlade. De 

beskrev sig själva som starka jämfört med andra då de uttryckte att andra skulle 

kunna ta åt sig mer än vad de gjort i sådana sammanhang. I berättelser om möten 
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med handläggare på Försäkringskassan beskrevs handläggarna som oförstående 

för informanternas situation. Flera informanter uttryckte att de ansåg att 

professionella behöver mer kunskap om vad ADHD innebär.  

De informanter som beskrev en bakgrund med svåra hem- och 

familjeförhållanden var även de som haft mest kontakt med olika myndigheter i 

sitt liv. Det var även de som beskrev sig själva som starka och berättade att de 

sagt ifrån då de blivit illa behandlade. Det kan visa på att människans 

erfarenheter från barndomen även används i nuet och att beteendet blir som en 

produkt av hela en människas historia (Trost & Levin 2010: 26-27).  

 

I forskning har det lyfts att en person efter att ha fått diagnos kan få ett mer 

anpassat stöd från myndigheter som Socialtjänst, Försäkringskassa och 

Arbetsförmedling (Olin & Ringsby Jansson 2009: 36). Informanternas 

erfarenheter av hjälp skiljde sig åt i föreliggande studie. Några av dem hade fått 

mer hjälp än andra från sina kommuner. Hjälp i form av exempelvis olika 

insatser, praktiska hjälpmedel, mediciner eller anpassade arbetstider vilket hade 

underlättat mycket i deras liv. Det kan tolkas som att informanterna ändå 

upplevde att det fanns brister i bemötandet från myndighetspersoners sida. Det 

kan tänkas att handläggaren på Försäkringskassan saknade kunskap om ADHD 

och därför agerade som hon gjorde. Att ha kunskap om en diagnos kan dock 

enligt Olin Ringsby och Jansson leda till att diagnoser kan verka vetenskapligt 

korrekta och därigenom ge en missvisande bild av att alla med en diagnos är 

likadana. Något informanterna också uttryckte. Till exempel genom att de kunde 

höra myndighetspersoners ton skifta till att bli nedlåtande efter att de fått 

vetskap om deras diagnos.  

 

6.3.3 ”Det går ju så fort i ett ADHD-huvud” 

Tre av informanterna var helt eller delvis sjukskrivna vid intervjutillfällena. Det 

kan dock inte sägas om sjukskrivningarna är kopplade till ADHD i något av 

fallen. Nästan alla informanter beskrev att de föredrog att arbeta ganska 

självständigt och några av dem föredrog självständigt arbete men med 

människor omkring sig som i ett team. En av informanterna föredrog däremot att 

arbeta själv och att kunna styra sina arbetsuppgifter och tider väldigt mycket. 

Det togs bland annat upp att flera hade haft svår att stanna på ett arbete länge, 

vilket i någons fall hade berott på rastlöshet i arbetet. I ett annat fall beskrevs det 

som att det berodde på dålig trivsel på arbetsplatser samt på grund av trötthet 

och ouppmärksamhet. Hälften av informanterna pratade om vikten av att arbeta 

med öppna och fördomsfria människor. Några berättade att de föredrog att vara 

avskilda på arbetsplatsen eftersom de annars lätt distraheras, och i ett fall 
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berättade en informant att personer på den nuvarande arbetsplatsen varit lyhörda 

för det och anpassat arbetsmiljön. 

Alla informanter uppgav att de har “snabba tankar” . Något de beskrev som både 

positivt och negativt beroende på vilken situation de syftade på. Nästan alla 

informanterna pratade om hur deras snabba tankeförmåga påverkade deras 

arbete positivt. De berättade om hur tankarna i jobbsituationer varit en verklig 

tillgång som lett till att de kunnat koppla ihop saker snabbare än vad någon 

annan kunnat göra. Andra egenskaper som nämnts som positiva av två 

informanter var logiskt tänkande och problemlösning och att de såg saker på ett 

annat sätt än andra. 

“Eeh, vet inte om jag vill säga att det är ett handikapp. Det är ju 

jättebra på många sätt och man tänker annorlunda. Jag har jätte, 

jag är jätteuppfinningsrik och så här har, tänker alltid så här 

problemlösning och så och kan komma på bra idéer till saker och 

ting. Så i vissa fall så är det ju en stor tillgång”  

 

“Alla snabba tankar, alltså. Det går ju så fort i ett ADHD-huvud. 

Det går ju tusen sekunder. Swush swuh swush” 

Alla informanter nämnde liknande egenskaper som positiva hos sig själva i 

samband med arbete, i likhet med vad Lynn Weiss (2005) skriver i sin 

avhandling där hon lyfter kreativitet och att tänka utanför ramarna som 

egenskaper kopplade till diagnosen ADHD (Weiss 2005 i Mather 2012: 22). 

Informanterna pratade om typiska ADHD-symptom som att vara lättdistraherad, 

behöva tydlig struktur i arbetet samt att vara ouppmärksam och rastlös. Genom 

symbolisk interaktionism kan det tolkas som att de tidigare erfarenheter 

informanterna haft av att vara utfrysta eller stigmatiserade kan ha följt med i 

minnet och lett till att egenskaper som öppen och fördomsfri lyfts fram som 

viktiga egenskaper hos arbetskollegor. Det kan därmed antas att det är viktigt för 

informanterna att de arbetar med människor som kan empatisera (Mead 1934: 

254, 300) med dem för att de ska trivas på sin arbetsplats.  

Dahlberg et al beskriver, likt informanterna, att personer med funktionshinder 

ofta behöver anpassade arbetsförhållanden för att det ska fungera. Att kunna 

styra arbetstider och uppgifter är stor del av vad som är viktigt, vilket även 

informanterna lade mycket tyngd på. (Dahlberg et al 2013: 23-25). 
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6.4 Självreflektion 

I temat självreflektion presenteras informanternas egna tankar kring vad de 

trodde kunde vara orsaken till sin diagnos. Informanterna berättade även att de 

ibland inte förstått varför betett sig som de gjort i sitt liv. De talade även om sin 

upplevelse av att få en ADHD-diagnos. 

 

6.4.1 ”Man har fått förståelse för sig själv” 

Det var vanligt bland informanterna att de pratade om hur de i olika situationer i 

sitt liv inte förstått varför de betett sig som de gjort och varför situationer 

utspelat sig på ett visst sätt. En informant nämnde det i samband med att vara 

väldigt impulsiv samt att dennes förhållanden inte håller medan en annan 

nämnde sina humörsvängningar och sin oförmåga att sätta ord på sina tankar. En 

informant berättade om sin undran kring varför det inte gått så bra på tidigare 

arbeten. 

“Nej men alltså det. Jag har haft ganska roligt ändå, har jag, om 

man tittar tillbaka. Men det har varit jobbigt med just det här att 

inte veta varför gör jag så här. Amen, varför åker jag iväg med en 

cirkus. Amen, varför flyttade jag dit, varför gjorde jag så, varför, 

det här? Varför gör jag så och varför funkar inte mina 

förhållanden? Varför träffar jag bara idioter? Amen, det är 

spännande. Det är det det handlar om. Det är spännande med de 

här som är udda, annorlunda, tuffa. Och det händer nåt i livet, 

amen, då händer ju nåt med en annan också. Nämen, det är typ 

som man måste ha lite kickar i den här tråkiga vardagen.“ 

Informanterna beskrev ofta att de inte haft förståelse för sig själva och sitt 

beteende innan de fick sin diagnos. Bejerot har skrivit att personer som 

genomgår en neuropsykiatrisk utredning ofta har bekymmer med sig själva 

innan de fått diagnosen och att de genom att få den lär sig att acceptera sig själva 

(Bejerot 2004: 3222-3223). Enligt symbolisk interaktionism agerar alla 

människor i grupp genom att uppmärksamma normer och förväntningar om hur 

de ska bete sig och därefter anta en roll. Det individen gör är att anpassa sin 

respons efter andras attityder. Rollen leder till att individer beter sig på ett visst 

sätt, även om det inte alltid är som förväntat (Trost & Levin 2010: 164-165). Att 

informanterna haft impulsivt beteende som de själva inte kunnat förstå i stora 

delar av sitt liv kan tolkas som att de haft svårt med interaktionen med andra. De 

kan ha haft svårigheter med att själva ta sig an vissa normbundna roller.  
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Alla informanter berättade att de haft koncentrationssvårigheter och svårt att 

sitta still eller att fokusera i sitt liv. Det nämndes alltid i samband med skola, och 

i samband med att vara på en plats med ljud som distraherar. 

”Och sen när jag började jobba och kände att det inte fungerade, 

då kände jag ju själv att jag måste göra någonting åt det för jag 

orkar inte gå, liksom misslyckande på misslyckande hela livet.” 

Att informanterna haft koncentrationssvårigheter eller svårt att förstå sig själva 

beskrevs dock inte som anledningen till att de ville utredas för ADHD. 

Informanternar berättelser om varför de utreddes för diagnos skiljde sig åt. En 

informant fick höra av sitt barns läkare, då barnet utreddes för diagnos, att 

läkaren misstänkte att även informanten hade ADHD. En annan informant 

beskrev sig ha haft mycket depressioner vilket ledde till att denne “gick in i 

väggen” och sökte hjälp. En informant ville utredas efter att ha sett en 

dokumentär om ADHD och känt igen sig medan en informant känt sig ha 

upplevt många misslyckanden i bland annat arbetsliv och skola och ville få ett 

slut på det. 

Tre av fyra informanter pratade om vad de trodde var ursprunget till sina 

ADHD-symptom. En informant trodde att symptomen var genetiska, en 

berättade att det förmodligen berodde på det sociala arvet och den tredje trodde 

att det kunde vara både och. 

Alla informanter beskrev det som positivt att ha fått diagnosen ADHD. De flesta 

nämnde att det var skönt var att få veta, då det gav dem förståelse för sig själva. 

En informant berättade även att det gett en acceptans för allt som informanten 

upplevt i barndomen. Den enda som inte använde ordet skönt beskrev att denne 

sett diagnosen som självklar men ändå haft en rädsla att det inte skulle vara 

ADHD. En informant som beskrev det som skönt att få diagnos hade innan trott 

att det skulle vara något, enligt informanten, värre. Informanten var även orolig 

för att diagnosen kunde medföra en stämpel av samhället.  

“Jag kan tänka mig att det är mycket så här att man har fått 

förståelse för sig själv. Alltså för hur man själv fungerar och, man 

kan få en acceptans för att ting har varit som de har varit i 

barndomen och de här arbetena som man känner inte har gått bra 

då. Så att man kan lära sig att acceptera det och förstå varför det 

har varit som det har varit. Det var ju himla skönt liksom.” 

De erfarenheter informanterna beskrivit stämmer överens med vad 

Socialstyrelsen lyfter fram i sin rapport där ADHD uppmärksammas som ett 

folkhälsoproblem. Enligt Socialstyrelsen stöter många med ADHD på 

motgångar och svårigheter i skolgång och yrkesliv vilket informanterna också 
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beskrivit. Enligt Socialstyrelsen kan svårigheterna påverka personernas självbild 

negativt vilket även kan utläsas att informanterna upplevt (Socialstyrelsen 2002: 

144, 213). 

Intressant var att informanterna själva började spekulera kring ursprunget till sin 

ADHD och att de alla hade olika syn på diagnosen. Även i forskning och 

debatter har de olika synsätt som informanterna lyfte fram diskuterats. Det finns 

forskning som talat mycket för genetiska faktorer knutna till bland annat olika 

problem under graviditeten eller vid födseln. Annan forskning tar upp vikten av 

dåligt omhändertagande i barndomen som orsaken till ADHD. Slutligen finns 

det synen på att ADHD och dåligt psykiskt mående orsakas av både miljö och 

genetiska faktorer (Howe 2010: 268-269, 272-273).  

Det går att se likheter i det informanternas beskrivit om att få en diagnos och det 

Bejerot skrivit om att en slags psykoterapeutisk process genomgås för personen 

som får diagnosen. En process i vilken personen lär sig att acceptera sig själv 

och se sig själv med nya ögon och ny förståelse (Bejerot 2004: 3222-3223). 

Att informanterna beskrev det som skönt att få en diagnos skulle kunna förklaras 

med hjälp av roller. Till exempel skulle det innebära att informanterna under sin 

uppväxt haft flera förväntade roller både utifrån sin ålder och utifrån sitt kön. De 

har även haft förväntningar på sig om hur de skulle bete sig i situationer utifrån 

den position de haft, till exempel elev i skolan. De kan ha varit medvetna om 

vilket beteende som förväntades av dem. Oavsett hur medvetna de var kan de 

haft svårt att leva upp till dessa förväntningar, till exempel att sitta still och 

lyssna i skolan och att inte ifrågasätta för mycket. Om de inte levde upp till de 

olika förväntningarna kan omgivningen ha reagerat negativt på deras beteende 

vilket i sin tur kan ha påverkat deras självbild. Det kan ses som en förklaring till 

att de idag tyckte det var skönt att få diagnosen ADHD som en förklaring till 

varför de betett sig som de gjort och varför omgivningen reagerat negativt (Trost 

& Levin 2010: 164-165)  

 

6.4.2 ”Amen, alla har ADHD. Nej, alla har faktiskt inte det” 

Samtliga informanter beskrev en öppenhet gällande att tala om sin ADHD med 

andra. De flesta berättade dock att de upplevt att de inte blivit tagna på allvar när 

de talade om för andra att de har en ADHD-diagnos. Några hade bland annat 

upplevt att när de berättat för människor om sin problematik tiden innan 

diagnostisering förminskades upplevelsen till något som “alla känner”. Det 

framkommer bland annat i citatet nedan. 
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”Det är inte bara att få diagnosen ADHD, som alla tror. Amen, alla 

har ADHD. Nej, alla har faktiskt inte det. Ehm, det är ju det jag 

blir trött på också. Visst, det kommer fram mycket nu och jag 

tycker det är bra, med sånna som, människor som mig som blivit 

missförstådda hela livet och så, så får man en diagnos.” 

Vidare berättade somliga att de upplevt att andra har fördomar om människor 

med ADHD och att de placeras i ett fack. En av dem nämnde att det kändes som 

att det är tabu att prata om ADHD offentligt på grund av en känsla av att få en 

stämpel på sig av samhället, som någon som behöver spärras in. Dock nämnde 

informanten att det blivit mer öppet tack vare att offentliga personer går ut med 

att de har ADHD. Informanten pratade även om en upplevelse av att 

omgivningens uppfattning om personer med ADHD är att de är kriminella. En 

annan informant nämnde att “alla har ADHD” och att det därför går bra att 

berätta om sin diagnos. 

“I samhället än en gång så är det fortfarande väldigt tabu. Att ta 

och gå ut offentligt och tala om att jag har ADHD. Det är många 

kändisar som börjar göra det. Och vi, jag får säga vi för vi har 

ADHD, som har ADHD tycker det är skitbra. För att det blir 

liksom mera öppet då, det blir mera okej. Man är inte liksom en 

utav de där som behöver spärras in och som är knäpp i huvudet 

utan, det är en ganska normal och vanlig åkomma som finns. Så 

att det var därför jag fick den skräcken. Du får liksom en enligt 

samhället också, en stämpel på dig på något vis, tyvärr, för så är 

det.“ 

Goffman menar att människor i varje samhälle placeras in i fack med en 

förståelse om vilka egenskaper som är normala och att det därför är lätt att direkt 

peka ut någon som är annorlunda. Ofta behandlas den stigmatiserade personen 

inte med respekt utan den diskrimineras (Goffman 1963: 11-15). En informant 

pratade om att denne får en stämpel på sig genom att gå ut och prata om sin 

diagnos vilket stämmer överrens med Hellberg och Kjellbergs forskning där de 

beskrivit att många som fått en neuropsykiatrisk diagnos kan känna att 

diagnosen för med sig en stämpling som leder till stigmatisering (Hellberg och 

Kjellberg 2012: 34 - 37). Informanten pratade sedan om att ADHD blir mer 

öppet och okej när det är fler som kommer ut och pratar om att de har en 

diagnos, och på så vis blir det inte heller lika stigmatiserande.  

Informanten beskrev att kända personer berättat att de fått diagnosen vilket kan 

tolkas som något informanten uppfattat som positivt, möjligen på grund av att 

diagnosen då förknippas med dessa kända personer som ofta är omtyckta och 

accepterade av befolkningen. Genom att diagnosen blir mer ”okej” behöver inte 
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informanterna längre känna att de behöver använda sig av olika metoder för att 

undanhålla diagnosen som annars skulle kunna ses som ett stigma. Några 

informanter pratade även om ADHD-människor som en grupp som har 

någonting gemensamt genom att säga bland annat “för vi har ADHD” eller 

“människor som mig”. Det kan ses som att de känner en slags samhörighet eller 

förståelse för andra med diagnosen. Somliga beskrev även att deras problematik 

ofta inte tas på allvar vilket skulle kunna bero på ökningen av diagnostisering 

och uppmärksamheten som lyfts fram i media där det kan verka som att “alla” 

nu har ADHD. Det kan även relateras till Socialstyrelsens uppgifter om att 

många med ADHD stöter på motgångar, konflikter och utanförskap 

(Socialstyrelsen 2002: 213). Några av de informanter som beskrivit motgångar i 

livet och känslor av utanförskap i barndomen har även pratat om situationer då 

de inte blivit tagna på allvar i vuxen ålder. Möjligtvis kan de ha en 

kvarhängande känsla av att inte bli förstådda eller tagna på allvar. För att se det 

genom ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan det tolkas som att en 

känsla informanterna upplevt som barn har följt med och gjort dem mer 

observanta på hur andra nu bemöter dem i olika situationer (Trost & Levin 

2010: 11 - 27, 72).  

Enligt Goffmans teori kan stigman hanteras på olika sätt. I denna studie kan 

informanternas eventuella stigman främst förknippas med den personliga 

karaktären. Det kan hanteras bland annat genom att försöka dölja sitt stigma och 

passera utan att bli avslöjad. Men även genom att hindra att information om en 

själv läcker ut, vilket en person kan göra genom att endast lita på ett fåtal 

personer och inte berätta så mycket om sig själv för så många andra (Goffman 

1963: 80-81, 99, 102).  Informanten som undvikit att bjuda hem vänner till sig 

säger att denne gjort det på grund av svårigheter att hålla ordning hemma. Att 

inte bjuda hem någon kan ses som ett sätt hantera stigmat. Hanteringsmetoderna 

kan i övrigt inte kännas igen i så stor bemärkelse i informanternas berättelser. 

Det kan bero på att informanterna tidigare inte kunnat sätta ord på vad som gjort 

att de känt sig annorlunda och när de nu i vuxen ålder har fått diagnosen, kan de 

istället ha känt att den hjälper dem förklara varför de har varit på ett visst sätt 

och gett dem en tillhörighet då det finns många med diagnosen ADHD. 

 

 

6.4.3 ”Vi är inga knarkare” 

Till följd av diagnosen fick alla informanter medicin utskriven. Alla 

informanterna utom en, som berättade att denne blev deprimerad av medicinen, 

uppgav att de tog medicinen regelbundet. Informanten som blev deprimerad sa 

att denne tar medicinen vid behov.  
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Ett par informanter hade innan de provade medicinen en negativ inställning till 

medicineringen. Den ena trodde inte att det skulle fungera och den andra såg det 

som en drog och var rädd att testa. De beskrev båda en liknande upplevelse av 

att ta medicinen för första gången. De berättade om en extremt märkbar effekt 

där allting stannade upp och att de för första gången kunde tänka klart. Tyvärr 

innebar det att negativa tankar hann ikapp en av informanterna vilket ledde till 

en förlust av kreativitet men även depression. 

Flera informanter nämnde även en upplevelse av att synen på ADHD-medicin i 

samhället är negativ och att medicinen ofta likställs med droger. De uppgav att 

medicinen är nödvändig för dem och att de inte blir drogade av den. De önskade 

att omgivningen hade en mer öppen syn på medicinen. En av informanterna 

medgav att denne själv haft en negativ inställning till medicinering innan 

medicin diskuterats med andra som också fått diagnosen.  

”men det är ju lite svårt just fortfarande än idag heter det ju att det 

är droger i. Vi som har ADHD blir väldigt ledsna för vi är inga 

knarkare, det är inte det det handlar om.” 

De andra informanterna beskrev en mer positiv inställning till medicin där en 

från början hoppades att medicinen skulle förändra dennes liv positivt. Den 

andra hade hört att medicin fungerade bra och ville se om det stämde. De senare 

informanterna kände inte av en lika tydlig effekt som de första två, men menade 

båda att de kände sig piggare och till skillnad från den första informanten kände 

en av dem att denne blev mer kreativ. En informant var även skeptisk till att äta 

medicin på grund av en tveksamhet till medicinföretagens sätt att tjäna pengar. 

”En sak som är konstig, det beror antagligen på andra saker i livet att 

det är så men jag har hört många som säger att när dom börjar med 

medicinen att all kreativitet försvinner [...] att man blir så här liksom, 

för mig är det helt tvärtom, att jag kan ta vara på det. Jag har inte 

tyckt att jag är kreativ men nu inser jag så här att jag är askreativ.” 

Innan intervjuerna genomfördes fanns en tanke om att medicinering skulle ha en 

stark koppling till självbild eftersom det kan ses som att medicinen på något sätt 

har effekt på vem en människa är som individ. Det vill säga att individen äter 

medicin mot en stor del av sin egen personlighet eftersom ADHD-symptomen 

skulle kunna ses som karaktärsdrag hos individen. Dock var det ingen av 

informanterna som pratade om att självbilden påverkades av medicinen, men 

däremot beskrev vissa att de kände sig annorlunda av medicinen. Ingen nämnde 

dock att de kände att deras självkänsla påverkats av att det finns medicin mot 

deras personliga egenskaper, positiva som negativa. 
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur individer som fått en ADHD-diagnos i 

vuxen ålder beskriver sin och omgivningens interaktion under livets gång, i 

huvudsak med fokus på självbild. 

 

Resultatet visar att människorna som deltog i studen, vilka var personer som fått 

ADHD-diagnos i vuxen ålder, hade en väldigt negativ självbild som barn då de 

hade svårt att hänga med i skolan, var utfrysta i klassen och trodde att de var 

”dumma” eller att någontin var fel på dem. Samtliga beskrev att de varit utfrysta 

eller mobbade som barn. Alla pratade även om sig själva som att de varit 

bråkiga, stökiga eller jobbiga under barndomen. I resultatet kan det även utläsas 

att informanterna idag beskriver att de hade behövt hjälp tidigare i livet. De 

flesta beskrev även en förbättrad självkänsla i vuxen ålder vilket de kopplade till 

något de åstakommit i sitt liv. 

 

Studien bidrar med kunskap om att de flesta av informanterna upplevt att deras 

möten med professionella varit mindre bra eftersom de inte fått den hjälp de 

behövt och att de upplevt sig blivit bemötta på ett nedlåtande sätt. Både innan 

det fått diagnos men även då de berättat att de har en ADHD-diagnos. 

 

Resultatet av studien visar även att alla informanter sett det som övervägande 

positivt att få diagnosen ADHD och att alla var öppna med att prata om sin 

ADHD-diagnos med andra. 

 

En av studiens frågeställningar är hur informanterna beskriver sin interaktion 

med omgivningen under livets gång. Den formulerades för att studien skulle 

kunna ge en bild av hur det kan vara att växa upp med ADHD-symptom men 

utan diagnos. Då informanterna fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder förutsattes 

att de haft symptomen ända från barndomen. Studien undersökte hur människor 

som växt upp utan diagnosen beskiver sin interaktion med omgivningen för att 

kunna bidra med vad informanterna upplevt som positivt och negativt i 

samspelet med andra, både närstående och professionella. 
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Resultatet visar att informanterna har upplevt att klasskamrater fryst ut dem. 

Men också att de blivit kallade fula ord av klasskamrater, familj och lärare och 

därför känt sig ”dumma” under uppväxten. Då de också beskrev att de velat ha 

hjälp tidigare i livet, på grund av inlärningssvårigheter, blir det relevant att 

fundera kring vilket hjälp som kunnat vara aktuell tidigare i livet. Att 

”upptäcka” barnens problem behöver heller nödvändigtvis inte vara att sätta 

diagnos på barnet, då det finns olika uppfattningar om ifall en ADHD-diagnos 

hjälper barn eller ej, vilket diskuteras senare i texten. 

 

När det gäller professionellas ansvar för barn och ungdomar med olika typer av 

svårigheter finns olika åsikter. Graham menar att det är lätt att ansvar tar från till 

exempel lärare och läggs på andra experter (Graham 2008: 7). Genom en mer 

anpassad pedagogik skulle möjligtvis fler elever klara av skolan, det behöver 

dock inte vara ett problem att fler experter kopplas in i barn och ungdomars 

problematiska situationer. Däremot kan en väl fungerande samverkan mellan 

olika professioner vara viktig då olika professionella känner till barnets behov 

inom olika områden. Till exempel kan en tonåring vara aktuell för någon typ av 

social insats såsom stödsamtal eller behandling. Det kan då vara till hjälp med 

en fungerande samverkan mellan skolan och den sociala verksamheten. 

 

Eftersom socialt arbete är brett och utspritt i samhället finns det antagligen 

någon i ett barns närhet, till exempel kuratorn på skolan, som kan fånga upp 

barnet som har det svårt. Då familjer som har barn med neuropsykiatriska 

diagnoser kan ha kontakt med socialtjänsten för att få olika typer av stöd, finns 

kanske redan en socialarbetare med i bilden (Davidsson et al 2012: 51). 

Eftersom ADHD är vanligt (Olin & Ringsby Jansson 2009: 36) och de 

människor som deltagit i studien uppgett att de ofta blivit missförstådda av både 

barn och vuxna blir kunskap om ADHD viktigt inom alla grupper i samhället. 

Bland professionella inom socialt arbete såväl som, lärare, barn och vuxna. 

 

Viktigt enligt resultatet är också att både lärare, föräldrar och skolkuratorer 

arbetar preventivt mot mobbing och utanförskap, eftersom informanterna 

beskrivit hur mobbingen och utanförskapet lett till något som kan kallas ett 

riskbeteende. Till exempel beskrev en informant hur denne började en röka, 

dricka och slåss på grund av ensamhet och utanförskap.Allt för att få 

uppmärksamhet från andra. En annan informant började umgås med äldre 

“utsatta” kompisar. 

 

När informanterna talade om sin interaktion med andra som vuxna efter att ha 

fått en ADHD-diagnos uttryckte de, enligt vår uppfattning, både en känsla av att 

inte vara förstådda men även en känsla av att andra sett ner på dem när de nämnt 
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sin ADHD-diagnos. Eftersom det är eftersträvansvärt att studien bidrar med 

kunskap för det sociala arbetet lyfts informanternas egna upplevelser fram kring 

hur mycket hänsyn de vill att samhället, både närmiljöer och myndigheter, ska ta 

beträffande deras ADHD-diagnos. Informanternas uppfattning kan ses som 

något ambivalent eftersom flera utryckt att myndigheter inte erbjudit tillräckligt 

med anpassad hjälp samtidigt som några informanter upplevde att 

myndighetspersoner satt ett likhetstecken mellan att ha ADHD och att vara 

“dum”. Värt att reflektera över är att det för en myndighetsperson eller annan 

professionell kan vara svårt att hitta balansen mellan att vara förstående och 

förminskande. 

 

Samtliga informanter har uppgett att de hade velat ha hjälp mycket tidigare 

samtidigt som en informant upplevt den hjälp denne fick som barn, på grund av 

motoriska svårigheter, som väldigt jobbig. Det kan vara svårt för professionella 

som lärare, läkare, myndighetspersoner men även närstående att avväga hur 

mycket personen är i behov av hjälp, speciellt då det finns risk att personen 

känner sig stigmatiserad. 

 

Något som tydligt utmärkt informanternas interaktion med omgivningen vilket 

ger svar på ovanstående frågeställning är en känsla av att inte vara förstådd från 

varken närstående eller professionella både innan och efter ADHD-diagnosen. 

Det tyder på svårigheter i interaktionen från båda parter. Även känslan av 

utanförskap och negativt bemötande från omgivningen kan urskiljas i resultatet. 

 

För att uppnå syftet med studien formulerades frågeställningen om hur 

informanterna beskriver sin självbild under livets gång . Frågeställningen ses 

som väsentlig då studien syftar till att undersöka informanternas interaktion med 

omgivningen genom livet och dess påverkan på självbilden. Intressant är att i 

resultatet framkom mycket om just barndomen. Frågor ställdes kring barndomen 

och uppväxten då en bild av informanternas självbild och upplevelse innan de 

fått en diagnos sågs som viktig. Frågor kring barndomen har varit viktiga i 

studien för att kunna göra en jämförelse mellan vad informanterna beskriver före 

och efter att ha fått en diagnos samt för att studien syftar till att undersöka 

interaktionen och självbilden genom livets gång. Anledningen till att 

informanterna pratade så mycket om sin barndom till skillnad från andra 

tidpunkter i livet kan vara för att de upplevde mycket negativt i sin barndom 

vilket de även mindes väl. Resultatet visar på mycket negativa känslor och 

upplevelser i barndomen vilka informanterna även berättade om med koppling 

till sin självbild och sitt samspel med andra barn och vuxna. Många bar därmed 

med sig upplevelserna till vuxen ålder. 
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Informanterna verkar ha haft lägst självbild i barndomen. En koppling kan göras 

till Hellberg och Kjellbergs forskning. De lyfter fram att även om en person fått 

diagnos sent i livet så var det ändå i barndomen som självbilden var som mest 

negativt påverkad. Hellberg och Kjellberg beskrev att diagnostiseringen av 

ADHD var någonting som påverkade självbilden eftersom det är någonting en 

person behöver förhålla sig till när det än händer. Deras studie har visat att 

personer som fått diagnosen i sen grundskola varit de som tagit mest avstånd till 

diagnosen initialt (Hellberg och Kjellberg 2012: 34 - 37). 

 

Intressant är det dock att diskutera kring vad som hade varit bäst för 

informanterna med tanke på deras självbild. Att få diagnosen i barndomen, 

tonåren eller i vuxen ålder? Forskning har visat att barn och ungdomar ofta 

känner sig ”onormala” (Hallberg 2010: 213-218) men även stigmatiserade efter 

att ha fått en ADHD-diagnos (Shatell et al 2008: 49-57). Då informanterna fick 

diagnosen i vuxen ålder verkar de inte upplevt så mycket av ett stigma i 

samband med att ha fått en diagnos, dock en viss oro för den ”stämpel” personer 

med ADHD kan få av samhället. Då informanterna ej hade fått ADHD 

diagnosen i barndomen eller tonåren beskrev de flesta enligt vår uppfattning inte 

något stigma som de bar på kring sig själva utan mer en känsla av att vara 

”dum”, missförstådd och utfryst. En informant ville dock inte veta av brev som 

skickades till denne angående kontakter på grund av dennes motoriska 

svårigheter. ADHD-diagnos i unga år kan enligt forskningsresultat alltså leda till 

att barn och ungdomar börjar känna sig stigmatiserade och ”onormala” även om 

de inte gjort de innan de fick diagnosen. Att inte få en diagnos i barndomen kan 

enligt vårt resultat däremot göra att barn och ungdomar känner sig ”dumma” på 

grund av svårigheter att ta till sig skolundervisningen och på grund av mobbing. 

Då barnet eller ungdomen riskerar att hela tiden får negativa budskap från 

omgivningen kan självkänslan påverkas över tid vilket kan leda till att barnet 

eller ungdomen börjar se sig själv som ”dum”(Murphy & LeVert, 1995: 20). 

Mather menar dock att en diagnos kan leda till att barn får negativa budskap på 

grund av omgivningens sätt att kontrollera deras beteende (Mather 2012: 21). 

Informanterna i vår studie har uppget att de fått negativa budskap när de var 

barn och en diagnos kanske i deras fall kunde gett dem mer acceptans för sina 

egna svårigheter, då de kunde förstått att svårigheterna inte hade med deras 

intelligens att göra, vilket de många gånger nämnt att de oroat sig för. I de fallen 

kan en diagnos istället ge barn och ungdomar förståelse för sig själva och sina 

svårigheter precis som våra informanter beskrev att de fått i vuxen ålder. 

Eftersom resultatet visar på en väldigt negativ självbild hos informanterna, 

främst i unga år, tänker vi att det borde prioriteras högt att ta vara på barns 

positiva egenskaper i skolan. Resultatet visar på att informanterna fått höra 

mycket negativt från sin omgivning, vilket även annan forskning stödjer 
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gällande barn med ADHD stödjer. Mather (2008) nämner att en person i 

dagsläget kan ha en negativ självbild på grund av upplevelser från barndomen. 

 

Ovanstående forskning och det egna resultatet kan tolkas på så sätt att 

självbilden tar mer skada av att känna sig annorlunda som barn än som vuxen 

och att det upplevs som mer av ett stigma att få en diagnos i barndomen och 

ungdomen. Informanterna, som alla fått diagnosen som vuxna, beskrev att få 

diagnosen delvis som stigmatiserande. Samtidigt beskrev de det som någonting 

positivt som gjort att de fått mer hjälp, förståelse för sig själva och en slags 

samhörighet trots att de som barn haft en negativ självbild. Informanterna har 

beskrivit att deras diagnos är någonting de är öppna med. På det sättet stämmer 

resultatet även överens med Bejerots och Hellberg och Kjellbergs forskning som 

lyfter att att diagnostisering kan ge mer självförståelse. Resultatet kan också visa 

på att de som är i vuxen ålder sett sin ADHD ur ett längre perspektiv och 

därmed inte längre ser att diagnosen spelar lika stor roll och därför inte är lika 

stigmatiserande. 

 

Angående informanternas beskrivning av sin självbild under livets gång framgår 

följande av resultatet. Självbilden har utvecklats genom livet från att 

informanterna i barndomen känt sig konstiga och “dumma” till att i vuxen ålder 

kunnat se sina positiva egenskaper som till exempel intelligens eller kreativitet.  

 

Då diagnosen ADHD ligger till grund för studien blev även informanternas 

beskrivelser av hur de påverkats av att få en diagnos en av studiens 

frågeställningar. Tanken var att frågeställningen skulle ge bättre grund för att 

uppnå studiens syfte då ADHD-diagnosens påverkan kunde visa på om 

självbilden förändrades på grund av diagnosen samt om diagnosen underlättade 

eller försvårade interaktionen med omgivningen. Vi finner det intressant att alla 

informanter såg det som övervägande positivt att ha fått diagnosen ADHD. 

Positivt var bland annat att diagnosen gav informanterna acceptans och 

förståelse för sig själva. Det fanns en viss oro för att få en negativ stämpel av 

samhället hos en informant. 

 

Samtliga informanter lyfte fram mycket positivt som de själva kopplade just till 

sin ADHD-diagnos, till exempel kreativitet. Alla pratade även om sin förmåga 

att tänka snabbt och några berättade om hur deras snabba tankar underlättade 

deras förmåga att lösa problem. Studien visar att alla informanter har sett det 

som övervägande positivt att få diagnosen ADHD. Bland annat för att diagnosen 

gav informanterna acceptans och förståelse för sig själva. Vi tänker i likhet med 

vad informanterna uttryckt att en positiv syn hos samhället behövs för barn, 

ungdomar och vuxna med ADHD då alla informanter uttryckt liknande positiva 
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egenskaper. Även om det är viktigt att inte se gruppen som homogen ser vi ändå 

att resultatet är intressant och positivt. I kontrast till detta utryckte våra 

informanter även att deras svårigheter behöver tas på större allvar likt många 

andra funktionsnedsättningar. 

 

I resultatet går att utläsa många positiva följder av att få en diagnos, bland annat 

medicinering. Samtidigt som följderna ses som positiva på individnivå är det 

intressant att fundera likt socialkonstruktivisterna som menar att ökad 

diagnostisering och medicinering inte är en lösning. Även om personer som får 

diagnosen har olika grad av ADHD kan det ändå ses som märkligt att en så stor 

grupp av befolkningen ska behöva en diagnos och medicin för att fungera i 

dagens samhälle. Efter att ha lyssnat till informanters berättelser tar vi med oss 

att diagnos och medicin kan ge individen många positiva effekter men även att 

det inte är en lösning på alla problem. 

 

De flesta informanterna fann medicin som ett bra hjälpmedel i vardagen. Flera 

informanter pratade om att de upplevde att samhället accepterar medicin för 

olika sjukdomar eller andra typer av funktionsnedsättningar medan ADHD-

medicin ofta ses som en drog. Även här menar vi likt våra informanter att mer 

kunskap om ADHD-medicin behövs i samhället för att de som känner att de 

behöver medicinen inte ska behöva dölja att de äter medicinen eller känna att 

andra ser det som att de tar droger. 

 

Då medicinen fungerade väldigt bra för vissa informanter och mindre bra för 

andra är det viktigt att personer som får en ADHD-diagnos kan få medicinsk, 

praktisk och social hjälp. Howe tar även upp att medicinska behandlingar har 

haft framgång då det finns både miljöfaktorer och  ärftliga faktorer till ADHD. 

Han menar även att det därför även finns ett behov för medicinska behandlingar 

såväl som psykosociala behandlingar vilka socionomer kan genomföra (Howe 

2010: 272-273). Det kan vara viktigt för personen att den direkt erbjuds hjälp 

från ett samverkande team med hjälp till olika insatser, vilket en av 

informanterna beskrivit sig ha fått i sin hemkommun, medan de andra inte 

erbjudits det. Samma informant hade även märkt av en stor skillnad mellan två 

olika kommuner där informanten bott. Informanterna har berättat att de behövt 

hjälp från olika verksamheter inom socialt arbete. Det handlade om hjälp med 

att fylla i papper på Socialkontoret, att ansöka om ersättning från 

Försäkringskassan samt hjälp från Arbetsförmedlingen att hitta ett anpassat 

arbete eller anpassad sysselsättning.  

 

Beträffande hur informanterna påverkats av att få en diagnos visar resultatet att 

informanterna före diagnosen haft svårt att förstå sig på sig själva. Diagnosen 
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blev en förklaring till deras beteende men också en väg till hjälpande insatser 

som till exempel medicin. Informanternas upplevelser av att äta medicin skiljde 

sig men var övervägande positiva. 

 

7.1.2 Relevans för socialt arbete 
Något som dock varit en utmaning i arbetet med studien har varit att finna en 

tydlig koppling av resultatet till socialt arbete i praktiken. Resultat kan bidra 

med värdefull kunskap för socialarbetare som i många fall träffar på människor 

med ADHD i sitt arbete. Studien är däremot mindre kopplad till hur det inom 

socialt arbete kan arbetas med människor som har ADHD, vilket hade varit 

önskvärt att ha med i resultatet. När personerna började intervjuas blev det 

tydligare att människor som samtliga haft kontakt med olika myndigheter hade 

varit önskvärt att intervjua. Detta för att få ett resultat mer kopplat till socialt 

arbete i praktiken.  Det var dock inget kriterie när informanterna söktes eftersom 

det även utan ett sådant kriterie var svårt att få tag på människor som i vuxen 

ålder fått ADHD-diagnos och som ville delta i studien. 

 

Vi ser kunskap om ADHD som viktigt inom det sociala arbetet. Det kan vara 

värdefullt att socialarbetare är medvetna om att många människor de kommer 

möta i sitt arbete kan befinna sig i samma situation som informanterna gjorde 

innan de fick sin diagnos. Då de hade svårt att förstå sitt eget beteende och sina 

svårigheter med att till exempel hålla ordning på papper och tider. Bejerot 

beskriver att personer som genomgår en neuropsykriatisk utredning lär sig 

acceptera sig själva genom att få diagnosen. Informanterna i föreliggande studie 

har beskrivit att de saknat förståelse för sig själva och sitt beteende innan de fick 

sin diagnos och att det var svårt för dem att hantera det, precis som Bejerot 

beskriver så hade de bekymmer med sig själva (Bejerot 2004: 3222-3223). 

 

I studien av Nina M Kaiser et al (2011) framkom det bland annat att svåra 

hemförhållanden kan bidra till att försvåra barns ADHD. Även det ser vi som en 

ytterligare motivering till varför det är viktigt för socialarbetare att vara kunniga 

när det gäller ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är 

på många sätt socialarbetares arbetsuppgifter att undersöka om ett barn har svåra 

eller dåliga hemförhållanden. För kuratorer kan det handla om att upptäcka 

svårigheter i skolan och i sådana fall prata med barnet och i vissa fall anmäla det 

till Socialtjänsten. Kunskapen är också viktig i de fall en familj själv tar kontakt 

med Socialtjänsten när de har problem hemma och behöver stöd. Då blir det 

Socialtjänstens ansvar att kliva in och försöka hitta någonting som underlättar 

eller löser problemet. Vi ser det som att socialarbetarens insats även kan vara 

viktig för att förhindra att ADHD utvecklas till en svårare grad.  
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Med utgångspunkt i vårt resultat ser vi likt Socialstyrelsen att det behövs ett 

utbrett ansvar på fler samhällssektorer och en attitydförändring för att förbättra 

uppväxt-och levnadsvillkor för personer med ADHD redan i barn- och 

ungdomsåldern (Socialstyrelsen 2002: 144). 

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Intervjuerna genomfördes, i den mån informanterna själva ville, i deras egna 

hem. Tanken var att det kunde skapa en mer avslappnad miljö vilket kunde bidra 

till mer öppna och personliga intervjuer. Två informanter träffades i hemmet 

medan två möten skedde i grupprum som bokats på förhand. Intressant är att de 

informanter som möttes hemma över en fika enligt vår uppfattning var mer 

benägna att dela med sig av personliga och känslomässiga erfarenheter. Att 

intervjusituationen kändes mer informell kan även ha bidragit till att just de 

intervjuerna blev längre, kanske då det fanns möjlighet till spontana pauser som 

gjorde att informanterna kunde vara avslappnade och som inte på ett abrupt sätt 

avbröt flödet i intervjun. Det kan även vara så att de som var mer öppna för att 

dela med sig av sådant som är personligt även var mer öppna för att bjuda hem 

oss till sig. 

Genom djupintervjuer hade en djupare relation till informanterna möjligtvis 

kunnat skapas. Det kunde lett till att de känt sig mer bekväma i 

intervjusituationen och gett mer utförliga och öppna svar. Då en viss 

jämförbarhet eftersträvades valdes istället semi-strukturerade intervjuer. Även 

för oss som utförde intervjuerna hade intervjusituationerna känts mer 

avslappnade om de pågått längre. 

Det är värt att även reflektera över tidpunkten för intervjun (Ahrne & Svensson 

2012: 57). Eftersom informanterna träffades vid ett enstaka tillfälle ger resultatet 

en bild av hur informanterna såg på saker i just det ögonblicket. Meads 

tidsbegrepp blir relevant. Då informanternas berättelser till stor del handlar om 

någonting som hände för länge sedan kan deras beskrivning av händelserna vid 

intervjutillfället skilja sig från hur de upplevt händelserna tidigare, men även hur 

det kommer se på händelserna i framtiden (Trost & Levin 2010: 26-27).  Då 

informanter ombads att berätta om olika situationer och känslor de upplevt 

“förr” kan det framstå som att studien eftersträvade att ta reda på vad som 

faktiskt har skett tidigare i informanternas liv. Det vill säga att “förr” skulle vara 

ett tidselement som är stängt, där det finns en sanning om något som varit 

(Strauss 1956, 1977, hänvisad till i Trost & Levin 2010: 269). Avsikten var inte 

att lyfta fram någon objektiv sanning i resultat utan snarare en tolkning av vad 

informanterna berättat. Berättelser om förr är enligt Mead relevant än idag. 
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Oberoende av om det som berättas rent objektivt gått till på så sätt det berättas 

idag eller ej (Trost & Levin 2010: 26-27). Studiens teoretiska utgångspunkt i 

vilken Mead är en viktig förespråkare menar att det inte finns någon sanning om 

förr. Att det inte går att gå tillbaka till förr så som det en gång var. Han menar att 

människors minnen ändrar mening rörande den aktuella situationen. Det 

kommer finnas sådant i förr som aldrig upptäcks och händelser kommer förstås 

annorlunda med tidens gång (Strauss 1956, 1977, hänvisad till i Trost & Levin 

2010: 269).  

Vi anser att det är viktigt att lyfta fram att i analysen beskrivs vår tolkning av 

informanternas berättelser och att de beskrivna orden ger en bild av deras 

självbild som barn. Då de pratar om händelser som skett för länge sedan så anser 

vi att det är svårt för både oss och dem att veta vad de verkligen kände när de 

var små. Vi analyserar orden de idag använder för att beskriva vad de kommer 

ihåg från sin barndom. 

 

I analysen beskrivs en tolkning av informanternas berättelser. Informanterna fick 

de valda citaten mejlade till sig, vilket gav dem möjlighet att kommentera eller 

förtydliga vad de sagt. 

Intressant och positivt enligt oss var att en informant själv spelade in intervjun. 

Ur en forskningsetiskt synvinkel kan informanten i efterhand veta exakt vad som 

sagts och ångra något av det. Känslan av utsatthet av att spelas in kan även ha 

blivit mer jämt fördelad. Informanten nämnde före intervjunen tendens att prata 

mycket och att det kan bli rörigt om denne associerar fritt. Vi fick en tankte om 

att informenten spelade in intervjun som ett sätt att hantera sina impulser, vilka 

kan ses som ADHD-symptom. 

 

 

7.3 Diskussion om innehållsanalys 

En innehållsanalys kan endast vara så bra som materialet den bygger på. I 

studien har hänsyn tagits till följande tre kriterier. Autencitet, att det som 

analyseras verkligen är vad som sägs att det är. Detta uppfyller studien eftersom 

materialet har samlats in genom intervjuer och bearbetats genom transkribering 

och kodning. Studiens trovärdighet är det andra kriteriet. Förfalskning av 

dokument kan i föreliggande studie uteslutas tack vare insamlingsmetoden. Det 

kan också fastslås att materialet som ligger till grund för resultatet är 

representativa för studiens syfte vilket är det sista kriteriet (Bryman 2007: 203). 

Kodningen inom innehållsanalys utgår och bygger delvis på den 

vardagskunskap som forskaren har (Bryman 2007: 203-204). Eftersom 
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materialet i detta fall producerades för studien och analyserades därefter kan vi 

hävda att vi utgick från samma kunskapsgrund. Detta styrktes även av att vi 

genomförde intervjuerna samt kodade och bearbetade dem tillsammans i resultat 

och analys delen.  

 

7.4 Validitet och generaliserbarhet 

I studien har en mängd forskning använts. Både sådan som är publicerad i 

Sverige men även internationellt. Vi har försökt att noggrant redovisa våra 

tankegångar och arbetsprocesser för att vara transparenta i studien (Ahrne & 

Svensson 2012: 27). För att höja validiteten i studien är det heuristiska värdet 

viktigt (Larsson 205: 18). Studien tillför någonting nytt då det kan anses vara 

brist på forskning om personers egna erfarenheter av ADHD, speciellt med 

koppling till socialt arbete. Dock kan det låga antalet informanter innebära en 

begränsning av studiens generaliserbarhet. 

I resultat och analys har hänsyn tagits till den empiriska förankringen. (Larsson 

2005: 19-21). I studien förankras vår empiri till teorier och tidigare forskning. 

Det pragmatiska värdet diskuteras i delen om studiens kunskapsbidrag, det vill 

säga studiens värde i praktiken (Larsson 2005: 24).  

För en ökad kvalitet av studien har Staffan Larssons råd följts. Bland annat 

genom en presentation av vårt utgångsperspektiv, vilket är att vi ser att både 

medicinska och sociala förklaringar kan ha en påverkan på ADHD, vilket också 

kallas ”det pragmatiska perspektivet”. Att behålla en intern logik i studien som 

helhet har varit en utmaning. Det vill säga behålla en harmoni mellan 

forskningsfrågor, datainsamlingsmetod och analysteknik. Studien har inte en 

hermeneutisk utgångspunkt men eftersträvar likt den hermeneutiska 

tankegången ändå en harmoni mellan delar och helhet (Larsson 2005: 4, 7, 9). 

En utmaning har varit att studiens syfte kräver en del tolkningar för att ge ett bra 

resultat. Mycket intressant material samlades in som behövde sorteras bort då 

det inte var vad studien syftade till att fördjupa dig i. En annan utmaning var att 

sätta sig in i relevant forskning för studien då ADHD främst verkar vara 

omforskat inom medicin och skola.  

Studien avser inte framföra ett generaliserande resultat för personer med ADHD 

men däremot en jämförelse informanterna emellan. På grund av bortfall är 

informanterna som deltagit i studien fyra personer, vilket kan påverka resultatet. 

För att resultatet ska vara något oberoende av vilka personer som studeras, vilket 

ökar generaliserbarheten, behöver minst sex till åtta personer intervjuas 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2012: 44). Intervjuerna var fyrtio minuter till en 
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timme och fyrtio minuter långa vilket väger upp för antalet intervjuer då långa 

intervjuer blir av en annan typ, och därmed ger studien ett annat djup. 

 

Eftersom studien består av fyra personer kan den inte ses som representativ för 

hela gruppen personer med ADHD. Informanterna bestod av tre kvinnor och en 

man. Fler män än kvinnor har ADHD (O’Regan 2007: 12). Det kan dock vara så 

att kvinnor är underdiagnostiserade (Bruchmuller et al 2012: 129). 

Könsfördelningen kan ha haft en viss betydelse för resultatet. Till exempel på 

grund av att ADHD ofta visar sig olika hos män och kvinnor men även på grund 

av att informanterna kan ha känt olika förväntningar på sig på grund av 

eventuella könsroller i samhället. 

 

Ofta beskrev två informanter liknande erfarenheter som varandra medan de 

andra två också gjorde det. Det tål att nämnas att två informanter var syskon 

vilket innebär att de antagligen vuxit upp en liknande miljö. Deras berättelser 

skiljde sig dock ändå åt, speciellt gällande sådant som inte hade med familjen att 

göra. Resultatet har dock inte analyserats utifrån faktumet att två var syskon då 

det fanns en risk att det kunde vara utpekande mot syskonen, dem emellan. 

Viktigt att ta hänsyn till är att en reliabilitetsprövning då studien görs om, 

antagligen skulle visa på ett annorlunda resultat då antalet informanter i 

föreliggande studie är för få för att resultatet ska vara generaliserbart. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till och reflektera över vad som styrt vilka 

informanter som hört av sig till oss för att bli intervjuade. Vår tanke är att det 

kan vara så att de vi träffat mår relativt bra och har hunnit bearbeta mycket som 

de varit med om i livet. Bland annat att de fått diagnosen. Då personerna hörde 

av sig till oss kan det vara så att de har speciella erfarenheter, positiva som 

negativa. Eller kanske en vilja att berätta eftersom de redan hunnit reflektera 

mycket över sin upplevelse jämfört med många andra. 

 

7.5 Teoridiskussion 

Symbolisk interaktionism fokuserar mycket på det vardagliga samspelets 

innebörd och innehåll. Teorin riktar in sig på detaljer i samspelet mellan 

människor och hur människor skapar mening i handlingar och tal. Dock har 

teorin fått kritik för att vara alldeles för inriktad på det småskaliga. Den berör 

inte hur människors handlingsutrymme hämmas av makt och sociala strukturer 

(Giddens 2003: 34). 

Grundläggande inom Symbolisk interaktionism är de processer som sker vid 

mänsklig interaktion, där tolkningar och tankar kring andras beteende är i fokus 
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för en persons eventuella handlingar. En intressant reflektion för studien är hur 

väl dessa processer stämmer in på personer med ADHD, eftersom ett symptom 

för ADHD är impulsiva handlingar. Vilket informanterna uttryckt i studien. 

Möjligtvis agerar många på grund av känslor vilket Mead fått kritik för att inte 

nämna. Det menas att han istället lägger fokus på handlingar och ting (Trost & 

Levin 2010: 53). Dock förklarar möjligtvis teorin den känsla av utanförskap 

informanterna känt då andra, på grund av informanternas impulsivitet och brist 

på förutsägbarhet i handlingarna, haft svårt att samarbeta med dem varför 

Goffmans teori om Stigma kan anses vara ett bra komplement. Stigma ger en 

förståelse av hur människor kategoriseras som avvikande och hur de förhåller 

sig till detta. 

Till en början var socialkonstruktivismen en teoretisk utgångspunkt för studien 

men den var allt för övergripande för studiens syfte då teorin beskriver hur 

verkligheten är socialt konstruerad (Berger & Luckman 1961: 1). Studien 

syftade först till att undersöka hur informanternas självkänsla påverkats av hur 

de blivit bemötta av personer i det samhälle de lever i och hur normer och 

förväntningar påverkat självkänslan. Istället uppkom en diskussion om att 

människor inte endast påverkas utan ständigt interagerar med sin omgivning i ett 

samspel. Symbolisk interaktionism ansågs passa studiens syfte då det inom 

teorin läggs fokus på interaktion som en process där alla som interagerar aktivt 

tolkar situationen. 

Goffmans teori om stigma anses passa studien eftersom informanterna genom 

ADHD-diagnosen klassats som annorlunda och avvikande på ett negativt sätt, 

och då det enligt vår uppfattning inte är positivt i dagens samhälle att ha något 

som klassas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ordet nedsättning i 

sig är negativt laddat enligt oss. Det gick dock inte att i förväg veta om 

informanterna faktiskt känt sig stigmatiserade. 
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7.6 Etikdiskussion 

Etiska överväganden har varit viktiga för oss sedan studiens början. Vi har 

förhållit oss till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Nedan följer en beskrivning 

av hur vi resonerat kring riktlinjerna. 

 

7.6.1 Informationskravet 

När studien påbörjades skrevs ett brev med information gällande studien i vilket 

kriterier för deltagande i studien stod med. Det stod även att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna när som helst under studiens gång hade möjlighet att 

avsluta sitt deltagande. Informanterna fick själva höra av sig om de ville delta. 

De tillfrågas därmed inte personligen, förutom i ett fall då en informant 

hänvisade oss till en annan. I brevet stod våra namn och kontaktuppgifter. Även 

handledarens namn fanns med ifall någon ville kontakta ansvariga på 

universitetet. Mer information om studien lämnades sedan över telefon, då 

informanterna tillfrågades om de gav sitt samtycke till att intervjun spelades in. 

Vid intervjutillfället berättade vi igen om oss själva, vad vi studerar, att 

deltagarna i studien kommer vara anonyma samt att deras medverkan är frivillig. 

De fick även information om att materialet som samlas in endast kommer 

användas till denna studie. 

 

7.6.2 Samtyckeskravet 

Det ansågs underlätta för studien om personerna inom urvalsgruppen själva 

kunde samtycka till sitt deltagande, oberoende av föräldrars medgivande. Därför 

blev ett kriterie att informanterna skulle vara över 18. Det var även viktigt att 

deltagarna själva såg det som positivt att dela med sig av sina erfarenheter. När 

brevet lades ut på de olika hemsidorna betonades att det var frivilligt att delta i 

studien samt att det när som helst under studiens gång fanns möjlighet att ångra 

sin medverkan utan att det skulle göra någonting (Vetenskapsrådet 1990: 10). 

Informanternas möjlighet att ändra sig angående sin medverkan även efter att 

intervjun var gjord betonades.  

Av betydelse att reflektera över är det faktum att alla informanter som deltog 

fick en biobiljett som tack för att de ställt upp. Syftet med det var endast att visa 

uppskattning för informanterna. Det kan möjligtvis ha lett till att informanterna 

känt att de inte kunnat ändra sig efter att de mottagit biobiljetten. 
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7.6.3 Konfidentialitetskravet 

“Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrap-

porteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utom-

stående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna.” (Vetenskapsrådet 1990: 12-13). Hänsyn till regeln togs genom att i 

brevet meddela att deltagande i studien var fullkomligt anonymt.  Ljudfilerna 

som spelades in på telefoner och mp3-spelare togs efter intervjuerna bort direkt 

efter att ha överförts till privata datorer. I transkriberingarna byttes namn på alla 

informanter, deras familjemedlemmar och hemorter. Sådant som informanterna 

inte ville skulle vara med i studien utelämnades helt. Valda citat skickades till 

berörd informant så att de kunde godkännas innan de publicerades i resultatet.  

Larsson diskuterar även hur det etiska värdet kan förminska validiteten i en 

studie. Han skriver att vanligtvis ska individer, platser och instutitioner 

anonymiseras och att det i dessa fall blir en motsättning mellan validiteten och 

det etiska värdet (Larsson 2005: 10). I resultaten vägdes risken av att individer 

oavsiktligt skulle kunna identifieras mot värdet av kunskapstillskottet 

(Vetenskapsrådet 1990: 12-13) . I de fall där det ansågs att ett resultat kunde 

vara uthängande för någon informant togs det bort ur resultatredovisningen.  

 

7.6.4 Nyttjandekrav 

“Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” 

(Vetenskapsrådet 1990: 14). Redan från utlämningen av informationsbrevet 

meddelades informanterna att den empiri som samlas in via intervjuer endast 

kommer att användas för studiens syfte och därmed inte lämnas ut till någon 

annan.  

 

7.7. Förslag till vidare forskning 

Vi anser att en ökad kunskap om människan bakom diagnosen ADHD är 

betydelsefull för det sociala arbetets forskning. Dels för att det saknas och dels 

för att det kan hjälpa socialarbetare att få en ökad förståelse i mötet med ADHD-

diagnostiserade människor. Vi har sett i den forskning vi läst att det inte bara 

finns väldigt få studier som gjorts på människors egna erfarenheter men att det i 

princip saknas kvalitativa intervjustudier med ett tydligt genusperspektiv.  
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Som beskrivet ovan så hade vi svårt att hitta vetenskapliga artiklar om ADHD 

och socialt arbete. Det anser vi är värt att lyfta fram då personer som arbetar 

inom socialt arbete ofta träffar på människor med olika behov, bland annat 

personer med ADHD. 

Det kan även vara intressant att studera vad som händer efter att människor har 

fått en diagnos. Till exempel kanske en person får möjlighet till fler insatser från 

kommunen, men samtidigt har svårare att få arbete då diagnosen kan innebära 

ett hinder juridiskt sett.  

 

7.8 Studiens kunskapsbidrag 

Vi ser att vår studie är av värde för det sociala arbetets forskningsfält eftersom 

den bidrar med kunskap om att barn, tonåringar och vuxna som lever med 

ADHD-symptom, diagnostiserade som odiagnostiserade, kan uppleva förvirring 

kring sig själva. De kan även uppleva missförstånd och motgångar vid 

interaktionen med andra i sin närhet men även vid mötet professionella. Studien 

visar på hur självbilden kan påverkas av erfarenheter vid samspelet med 

omgivningen. Vi menar att studien kan bidra med ett mer medvetet 

förhållningssätt gentemot personer med ADHD både bland privatpersoner och 

professionella inom skola och socialt arbete. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 
Har du fått ADHD-diagnos efter 13 års ålder? 

 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter på Linköpings universitet som nu ska skriva vårt 

examensarbete. Studien kommer att handla om upplevelsen av att få en ADHD-diagnos efter 

13 års ålder. Vi söker nu ca 8 personer att intervjua i samband med detta.  
 

Är du intresserad av att delta? 

I så fall vill vi att du ska: 

- vara över 18 år och ha fått din ADHD-diagnos efter att du fyllt 13 år. 

- delta för att du själv vill dela med dig av dina upplevelser. 
 

Det är frivilligt att delta och du kan hoppa av när som helst under studiens gång, även efter 

intervjun. Du kommer vara fullkomligt anonym i vårt slutgiltiga examensarbete och allt du 

berättar sägs i förtroende och används endast i denna studie. 

 

Det viktigaste är att du vill dela med dig av dina upplevelser men som tack får alla deltagare 
en biobiljett. 

 

Hör av dig så snart som möjligt om du vill delta eller har frågor så berättar vi gärna mer. 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar  
Jonna Plyhm och Angela Sayed Hassan 

 

Kontaktuppgifter 

Telefon: XXX-XXXXXXX 

Mailadress:  XXX 

Handledarens mailadress: XXX
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

- Presentera oss: namn, utbildning, vart vi bor 

- Presentera studien: Vi kommer att ställa frågor om din uppväxt, lite om skola och familj, Hur 

det var att få diagnosen m.m.  

- Behöver inte svara om du inte vill 

- Informera om att informanten får backa ur, allt är sekretessbelagt och används bara till 

studien. Fråga om informanten vill ta del av studien när den är klar. 

 

Introduktion 
 

 Berätta lite om dig själv 

 

Hem 
 

 Berätta om din familj när du var barn 

 .... och hur var det i tonåren? 

 

 

Förskola/Skola 
 

 Berätta om din skolgång 

 

Fritid 
 

 Vad gjorde du på fritiden som barn och tonåring? 

 

Arbete 

 

 Hur är det med jobb? Berätta om dina erfarenheter. 

 

Diagnos 
 

 Hur kommer det sig att du blev utredd för diagnos? 

 

Medicinering 
 

 Hur är det med medicin? 

 

Bemötande 
 

 Hur har du blivit bemött? (av professionella, hemma, i skolan, av vänner) 

 

Intervjun 

 

 Saker vi glömt fråga 

 Hur kändes det att bli intervjuad? 


