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Sammanfattning 
 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD är en av de mest förekommande neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningarna bland svenska barn och drabbar pojkar i högre grad än flick-
or. Kunskapen om ADHD hos vuxna är inte lika omfattande, dock finns en kännedom att mer 
än hälften av de barn som diagnostiseras upplever delar av symtomen efter att de fyllt 20 år. 
Studiens syfte är att undersöka hur personer med ADHD påverkas av omgivningens syn på 
diagnosen. Den utvalda metoden för studien är kvalitativ metod och semistrukturerade inter-
vjuer. Resultatet baseras på intervjuer med sex individer som har diagnosen ADHD. Resulta-
tet har sedan analyserats med hjälp av en tolkningsram bestående av begreppen Interaktion, 
Stigmatisering, Identitet och Rollövertagande. Resultatet visar att respondenterna upplever att 
det finns en betydandebristande kunskap om ADHD hos omgivningen, vilket skapar en stig-
matisering av personer med ADHD. Stigmatiseringen speglar respondenternas identitet. I in-
teraktion med omgivningen gör respondenterna ett medvetet och påtvingat rollövertagande för 
att bli accepterade, vilket är ett resultat av omgivningens krav på att följa normer. 
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Abstract 
 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD is one of the most common neuropsychiatric 
impairments among Swedish children and is more common among boys than girls. 
Knowledge of ADHD in adults is not as extensive, however, more than half of the children 
who are diagnosed are experience parts of the symptoms after the age of20 years. The study 
aims to examine how people with ADHD are affected by their environments perception of the 
diagnosis. The selected method for the study is qualitative approach and semi-structured in-
terviews. The results are based on interviews with six individuals diagnosed with ADHD. The 
results were analyzed using an interpretive framework consisting the concepts of Interaction, 
Stigma, Identity and Role taking. The results show that the respondents experience that there 
is a significant lack of knowledge of ADHD, in the environment which means that it creates a 
stigma associated with ADHD. Stigma reflects respondent’s identity. In interaction with the 
environment the respondents make a conscious and forced role taking to be accepted, which is 
a result of the environments demands of meeting standards. 
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Inledning 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, är år 2012 en av de oftast förkommande 
psykiatriska diagnoserna bland barn i Sverige och förekommer oftare hos pojkar än hos flick-
or (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2012, s. 1; Socialstyrelsen, 2004, s. 
10). Tidigare har det funnits en föreställning om att ADHD växer bort när den drabbade når 
vuxen ålder. I dag är dock uppfattningen en annan, de flesta personer som har ADHD lever 
medsymtomen livet ut (Socialstyrelsen, 2004, s. 10). Den kunskap som finns om vuxna med 
ADHD är begränsad, dock finns det en medvetenhet att mer än hälften av de barn som får 
diagnosen kommer att uppleva delar av symtomen när de passerat 20 år. Hur symtomen yppar 
sig i vuxen ålder varierar från individ till individ, vissa har kvar samma symtom som i barn-
domen medan andra inte har några symtom alls. Vuxna med ADHD kan uppleva problem att 
anpassa sig efter de krav som ställs på den enskilda individen i samhället, vilket många 
gånger leder till psykisk ohälsa (a.a., s. 16).  Skillnaden mellan barn och vuxna som blir dia-
gnostiserade, är att vuxna ofta har en socialt problematisk bakgrund. För att diagnostisera 
vuxna är det viktigt att se sammanhanget i individens problematik (Socialstyrelsen, 2004, s. 
26). Föräldrar till barn som utreds för ADHD kan under barnets utredning själva komma till 
insikt att deras egna symtom påminner om barnets (Socialstyrelsen, 2004, s. 27).   
 Det finns ett ansvar i det svenska samhället att inte diskriminera någon individ, oberoende 
av funktionsnedsättning eller inte. Det ansvaret finns lagstadgat i Diskrimineringslagen 
(2008:567) där det i första paragrafen framkommer ”Denna lag har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”Direkt diskriminering är en form av diskrimine-
ring som innebär att en individ behandlas sämre än vad en annan individ skulle ha blivit vid 
ett liknande tillfälle (Diskrimineringslagen 2008:567). Ansvaret att inte diskriminera finns 
även hos professionella inom det sociala arbetet. I andra kapitlet, trettonde paragrafen, andra 
stycket framkommer att diskriminering är förbjuden i fråga om ”verksamhet inom socialtjäns-
ten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag” (Diskri-
mineringslagen 2008:567). Socialstyrelsen (2008:32, s. 4) förespråkar att den professionelle 
som handlägger ärenden rörande personer med funktionshinder, ska besitta kompetens för att 
den enskilde ska få en korrekt bedömning. I de fall där kompetens saknas ska den profession-
elle ha självinsikt om sin egen begränsning och be om förstärkning. I mötet med den enskilde 
ska den professionelle sätta individens behov i centrum, den professionelle ska även ha ett 
kritiskt förhållningssätt till sitt eget handlande (a.a., s. 5,6).  
 Det finns hos individen en inbyggd instinkt att kategorisera, inte endast föremål, utan även 
individer (Beckman, 2010, s. 84). Kategoriseringen sker utefter vilka referensramar individen 
har, vilket kan grundas på både förutfattade meningar och fakta. Individen placerar inte bara 
andra i kategorier utan ger även sig själv tillhörighet i de stereotypa grupper som skapas (a.a.). 
Att som individ bli diagnostiserad och få en bokstavskombination kan förstärka känslan av att 
inte vara som alla andra. Känslan kan ytterligare förstärkas av att omgivningen ser individen 
som ett problem (Beckman, 2010, s. 79). En individ blir en avvikare i omgivningens ögon om 
individens beteende på ett betydande sätt skiljer sig från hur övriga människor i samhället 
handlar. Att leva som avvikare i omgivningens ögon kan leda till känslor av skam hos den 
enskilde, vilket inte kan upplevas hos individen utan samspel med andra (Starrin, Wettergren 
& Lindgren, 2008, s. 13; Lindberg & Johansson, 2008, s. 244). Även Goffman (2007, s. 219) 
menar att vid framträdandet för sin omgivning styrs individen av rädslan för att känna skam, 
vilket gör att denne minimerar risken att bli gjord till åtlöje inför andra.  
 Shakespeare (2006, s. 55-56) menar att hur en funktionsnedsatt individ uppfattas i sin om-
givning är beroende på hur den enskilde ser på sig själv men även hur omgivningen är kapa-
bel till anpassning av den enskildes behov. Ett funktionshinder är därmed resultatet av en 
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växelverkan mellan funktionsnedsättningens karaktär och omgivningens stöd. För att förstå 
funktionshinder är det därför viktigt att se till båda dessa faktorer (Shakespeare, 2006, s. 57). 
 

Problemformulering 
ADHD är en diagnos som ökar i det svenska samhället, individer som får diagnosen stämplas 
som avvikare av omgivningen på grund av deras diagnos. Samtidigt har Sverige lagstadgat i 
Diskrimineringslagen (2008:567) att individer med funktionsnedsättningar inte får diskrimi-
neras. Utifrån detta resonemang fanns ett intresse att låta individer med ADHD komma till 
tals vad gäller betydelsen av omgivningens bemötande i det sociala samspelet. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur omgivningens bemötande påverkar agerandet hos 
personer med ADHD i det sociala samspelet. 

 

Bakgrund 
I en dikt från år 1865 nämns något som skulle kunna vara ADHD för första gången i historien. 
Dikten handlar om en rastlös pojke vid namn Phil och är skriven av läkaren Heinrich Hoff-
man och tros vara en beskrivning av ett barn från hans läkarmottagning (Stewart, 1970, ref av 
Barkley, 2006, s. 3). De forskare som uppmärksammades för att vara de första som veten-
skapligt koncentrerade sig på barn med liknande symtom som motsvarar nutidens definition 
av ADHD, var George Still och Alfred Tredgold (Barkley, 2006, s. 3-4). George Still höll år 
1902 tre lektioner vid the Royal College of Physicians där han framhöll egenskaper hos ett 
antal barn som visade tendenser för att fara med osanning, vara elaka och råa. I liknelse med 
dagens ADHD diagnos nämndes även koncentrationssvårigheter och överaktivitet (a.a., s. 4). 
Still konstaterade även att trots att barnen utsattes för bestraffning återföll de i samma oaccep-
tabla uppträdande kort därefter. Still förklarade symtomen som kroniska i de flesta fall. Sym-
tomen kunde uppstå som en följd av en hjärnsjukdom och kunde då framträda under rehabili-
teringen. Still menade att det fanns en koppling mellan symtomen och kriminallitet, då barnen 
med permanenta symtom senare i livet kunde bli kriminella. Still menade även att i hälften av 
fallen var barnens intelligens lägre än normalt, medan de resterande barnen var nästintill nor-
malbegåvade. Still benämnde sina observationer på barnens beteende som defect in moral 
control (Barkley, 2006, s. 4).  
 Barkley, Murphy och Fischer (2008, s. 10) menar att från slutet av 1960-talet härstammar 
de första dokumenten som funnits vad gäller vuxna med ADHD. Dock benämndes diagnosen 
som minimal brain damage/dysfunction, MBD och inte som ADHD.  Vid denna tidpunkt an-
sågs det att barn med ADHD ofta hade föräldrar som uppvisade liknande symtom och utifrån 
detta drogs slutsatsen att barn möjligtvis kunde ha kvar symtomen i vuxen ålder (a.a.). I ett 
vetenskapligt arbete gjort av Harticollis från år 1968 drogs slutsatsen att de symtom som gick 
att finna hos vuxna personer med MBD var detsamma symtom som uppvisats under barndo-
men. Det funderades på om MBD orsakades av en störning i personens ego som skett i tidig 
ålder, vilket kunnat uppstå i barnets samspel med föräldrar som var upptagna och karriär-
lystna (Barkley, Murphy & Fischer, 2008, s. 10). En senare studie gjord av Quitkin och Klein 
år 1969 visade att vuxna personer med symtom av överaktivitet och impulsivitet även hade 
haft dessa symtom under barndomen. Dessa slutsatser stred mot dåtidens tro om att symtomen 
på MBD skulle försvinna när barnet blev vuxen (Barkley, Murphy & Fischer, 2008, s. 11). 
 Under slutet av 1960- talet började det urskiljas meningsskiljaktigheter mellan Europa och 
Nord Amerika, angående synen på ADHD. I Nord Amerika uppfattades symtomen för ADHD 
som beteendeproblematik där överaktivitet förekom. Denna avvikelse förekom många gånger 
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hos barn. Det menades att det heller inte fanns ett samband mellan ADHD och hjärnskador 
eller psykiska funktionsnedsättningar (Barkley, 2006, s. 9). Synen på ADHD i exempelvis 
Storbritannien karaktäriserades istället av att det skulle kunna vara en följd av en hjärnskada. 
Överaktiviteten som medföljde diagnosen ansågs kunna likna en mänsklig drift. Det ansågs 
att symtomen ofta förekom i samband med bland annat epilepsi, psykisk funktionsnedsättning 
eller hjärnskada (a.a.).   

Diagnostisering av ADHD 
I dag klassas ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Riksförbundet Attention, 
2012). Diagnostisering av ADHD sker i dag med hjälp av diagnosmanualen DSM-IV (Social-
styrelsen, 2004, s. 17). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM, är en 
amerikansk manual som används världen över för att diagnostisera psykiska funktionsned-
sättningar. Manualen kan användas av många olika professioner, som läkare, psykiatriker och 
socialarbetare (American Psychiatric Association, 2012). År 1952 utkom den första versionen 
av DSM och har under åren utvecklats till nya upplagor (Beckman, 2010, s. 89). Den idag 
gällande manualen är DSM- IV- TR som utkom år 2000. DSM fungerar som fasta riktlinjer 
gällande diagnostisering av psykiatriska symtom (Brante, 2006, s. 74, 76).  
 Den första DSM upplagan var baserad på Sigmund Freuds teori där symtomen ansågs vara 
ett tecken på tidigare stressfyllda upplevelser. Därför fokuserades det inte på symtomet i sig 
utan på de bakomliggande faktorerna (Brante, 2006, s. 73). Vid framställandet av den tredje 
versionen av DSM ändrades fokus från en psykodynamisk utgångspunkt till att istället bli 
fråga om endast definition av symtomen (Beckman, 2010, s. 86). Symtom på överaktivitet 
existerade i DSM redan år 1968, i den andra versionen. Symtomen menades visa sig under de 
första åren i skolan, för att sedan försvinna eller avta ju äldre barnet blev. I den tredje version-
en DSM från år 1980 blev ouppmärksamhet det symtom som det fokuserades på. Här klassifi-
cerades symtomen som Attention deficit disorder, ADD som förekom i två olika varianter. 
Dessa var ADD med eller utan hyperaktivitet (Brante, 2006, s. 79-80). Det framkom även att 
symtomen uppkommer i treårsåldern men att dessa i många fall inte uppmärksammades för-
rän barn börjar skolan. Det konstaterades att symtomen inte endast förekom i skolmiljön utan 
kunde förekomma även inom andra arenor. I den fjärde upplagan av DSM som utkom år 1987 
myntades begreppet ADHD. Fokus flyttades från ouppmärksamhet till andra symtom så som 
hyperaktivitet och impulsivitet, individen behövde inte vara ouppmärksam för att få diagno-
sen ADHD. År 1994 utkom den reviderade upplagan av den fjärde versionen av DSM där det 
även konstaterades att vuxna personer kunde ha diagnosen ADHD. Det visade sig även att 
personer med ADHD kunde fungera i vissa miljöer och situationer, men inte i andra. Diagno-
sen ADHD blev även en diagnos som är livslång (a.a., s. 80).  
 Den nuvarande upplagan av DSM manualen innehåller tre huvudgrupper, vilka är oupp-
märksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Under huvudrubrikerna finns totalt 18 kriterier. 
För att få diagnosen ADHD ska personen ifråga uppfylla minst sex kriterier i den största hu-
vudgruppen, ouppmärksamhet, under en sexmånaders period. Alternativt minst sex kriterier 
totalt i de två övriga huvudgrupperna, även de under en sexmånaders period. (Läkemedels-
verket, 2009). En del av de kriterierna under samtliga huvudgrupper ska ha uppkommit innan 
barnet fyllt sju år. Problem som uppkommer av symtomen ska existera i flera miljöer, så som 
exempelvis skolan, i hemmet eller på arbetsplatsen (a.a.).  
 För att diagnostisera ADHD i Sverige kan även manualen International Classification of 
Diseases, ICD-10 användas, som framställts av World Health Organisation, WHO (Socialsty-
relsen, 2004, s. 17). Manualen har funnits i ett sekel och det var under år 1948 som WHO 
övertog ansvaret för utvecklandet av manualen (Socialstyrelsen, 2011). ICD användes i 
Europa under andra världskriget för att fastställa dödsorsaker för avlidna (Beckman, 2010, s. 
86). Manualen har under sina 100 år uppdaterats tio gånger och den version som används i 
dag är från år 1990. Manualen ska inte endast fungera som en instruktionsbok för att sätta 
diagnoser utan ska även innehålla information om avvikande upptäckter, symtom och sociala 
omständigheter (Socialstyrelsen, 2011).   
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 Det går inte att fastställa diagnosen ADHD genom medicinska undersökningar utan den 
ställs istället genom samtal med närstående eller berörd för att få en djupare bild av personens 
problematik (Socialstyrelsen, 2004, s. 25, 26). Den professionelle som ansvarar för utredning-
en ska ha omfattande kunskap om barns genomsnittliga mognadsprocess och även beteenden 
som inte följer normen. Utredning vad gäller barn innehåller samtalskontakt med föräldrar för 
att skapa en bild av barnets problematik och en kontakt med barnet själv. Under utredningen 
kan även hjälp tas av skolpersonal för att skapa en bild av barnets situation i skolan, med för-
äldrarnas samtycke (a.a., s. 26). Under utredningen utesluts att barnet inte har andra funkt-
ionsnedsättningar som kan vara missvisande och en orsak till barnets beteende, exempelvis 
nedsatt hörsel eller syn. Under en utredning av diagnosen ADHD är flera professioner inblan-
dade, sådana som läkare, sjukgymnast och logoped (Socialstyrelsen, 2004, s. 26). Hellström 
(2010, s. 1) förklarar att för att undvika feldiagnostisering av ADHD är kriterierna hårda. För 
att få diagnosen ADHD är kriterierna att personen i fråga ska uppleva väsentliga problem or-
sakade av symtomen (a.a.). När en diagnostisering sker är målet att personen i fråga genom 
diagnosen ska mötas av samhället på ett empatiskt sätt (Hellström, 2010, s. 3). En person som 
lever med ADHD är i ett stort behov av kontinuitet och att kunna överblicka situationer i var-
dagen. Personen med ADHD är beroende av att omgivningen formulerar sig på ett klart och 
koncist sätt för att undvika missförstånd. Omgivningen ska heller inte ge förmaningar om hur 
personen med ADHD ska bete sig, istället bör de komma med respons på handlandet (a.a.).  
 Att utreda om en vuxen person har diagnosen ADHD går till på liknande sätt som när barn 
utreds. De symtom som den vuxne upplever som hinder i vardagen sätts i fokus under utred-
ningen (Socialstyrelsen, 2004, s. 26). 
 

Kunskapsläge 
Här nedan presenteras tidigare studier gjorda om ämnet. Under rubriken Omgivningens upp-
fattning av ADHD presenteras tre internationella studier. Under rubriken Att leva med ADHD 
presenteras även där tre internationella studier och en nationell studie presenteras. En av stu-
dierna presenteras under båda rubrikerna.  

 

Omgivningens uppfattning av ADHD 
I ett internationellt projekt gjordes en studie med metoden triangulering, studien baserades på 
intervjuer med cirka 150 barn i åldrarna 9-14 år i USA och Storbritannien (Singh, 2011, s. 
890-891). Det presenterade materialet var resultatet av intervjuerna gjorda i Storbritannien 
(a.a. s. 889). Materialinsamlingen skedde även genom föräldrar och lärare, där föräldrarna 
fick fylla i ett frågeformulär som handlade om barnets uppförande. Barnen fick även de efter 
intervjuerna fylla i ett formulär med frågor angående deras beteende (Singh, 2011, s. 890-
891).  
 Singh (2011, s. 893) menar att det finns en föreställning att barn med ADHD har svårt att 
kontrollera sina aggressioner. I intervjuerna framkom att barn med ADHD upplevde att barn 
utan diagnos påstår sig ha ADHD, för att undkomma konsekvenserna av sitt uppförande (a.a., 
s. 894). I studien framkom även att barnen utan ADHD hade erfarenheter av att barnen med 
diagnos ofta var i konflikt med lärarna och detta upptog tid från undervisningen (Singh, 2011, 
s. 892).  
 Som en del i en longitudinell studie från USA gjordes intervjuer i tre fokusgrupper, två 
med mödrar och en med fäder, totalt 30 personer (Koro- Ljungberg & Bussing, 2009, s. 
1179). Resultatet visade att familjemedlemmarnas inställning till ADHD påverkade i vilken 
grad barnen tog till sig stigmatiseringen av ADHD. I studien framkom att det existerade stora 
skillnader mellan hur familjerna hanterade barnets diagnos. Vissa föräldrar undanhöll för sin 
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bekantskapskrets att deras barn hade ADHD. Andra föräldrar sökte stöd i organisationer där 
det fanns människor som liksom dem hade barn med ADHD (a.a., s. 1182). Mödrarna berät-
tade att omgivningen ofta delgav dem ovälkomna kommentarer kring deras barns beteende. 
Några av de deltagande föräldrarna berättade att de med hjälp av sin religiösa tro fick stöd i 
hur de ska förhålla sig till ADHD och hantera barnens uppfostran (Koro- Ljungberg & Bus-
sing, 2009, s. 1182). Stigmatiseringen av ADHD har påverkat vissa av de deltagande föräld-
rarnas roll. Vissa upplevde att de engagerade sig mer i barnet med ADHD i jämförelse med 
syskon. Många av mödrarna menade att de förebyggde bristfälliga skolresultat genom att läsa 
läxorna med barnen efter skoltid. För att ge extra stöd till barnen anställde vissa föräldrar per-
soner utanför familjen som hjälpte barnet med läxläsning (Koro- Ljungberg & Bussing, 2009, 
s. 1184). Då barnet med ADHD krävde mer uppmärksamhet hade inte föräldrarna samma 
möjligheter att stötta övriga barn i familjen. Vilket kunde leda till dispyter inom familjen då 
den övriga familjemedlemmars viljor blir åsidosatta (a.a., s. 1186).  
 De deltagande föräldrarnas inställning till barnets diagnos skilde sig åt. Vissa menade att 
barnets diagnos saknade betydelse, eftersom den inte påverkade hur barnet betedde sig. Andra 
föräldrar använde diagnosen som ett skäl till barnens uppförande. Det fanns även deltagare 
som under intervjusituationen förstärkte stigmatiseringen av diagnosen ADHD, exempelvis 
genom att de oavbrutet jämförde barnet med ADHD med de syskon som inte hade diagnosen 
(Koro- Ljungberg & Bussing, 2009, s. 1185, 1186).  
 Vissa av mödrarna som deltog i studien upplevde att de fick ägna mycket av tiden tillsam-
mans med barnet åt uppfostran vilket de hade dåligt samvete för (Koro- Ljungberg & Bus-
sing, 2009, s. 1186). Resultatet visade även att om föräldrarna hade förmåga att begrunda här-
komsten av barnets diagnos var det också lättare att godta att barnet fick behandling för sina 
symtom (Koro- Ljungberg & Bussing, 2009, s. 1187).  
 En kvalitativ studie gjord i Storbritannien grundade sig på fokusgrupper med 30 föräldrar 
och anhörigvårdare med syfte att få kunskap om hur dessa upplevde att barn med Autistic 
Spectrum Disorder, ASD och ADHD deltog i fritidsaktiviteter (Thopson & Emira, 2011, s. 
69, 66). En gemensamåsikt hos deltagarna var att de professionella hade en bristfällig kun-
skap och förståelse för barnens och de deltagandes behov (a.a., s. 71).  En allmän uppfattning 
hos deltagarna var att de ställde sig ambivalenta inför barnets osynliga funktionsnedsättning. 
De menade att barnen av omgivningen sågs som illvilliga utan hänsyn till funktionsnedsätt-
ningen. Det framkom även att det behövdes mer kunskap angående ASD och ADHD hos de 
professionella, för att dessa skulle kunna hantera barnen på ett adekvat sätt (Thopson & 
Emira, 2011, s. 71). Deltagarna hade också svårt att förhålla sig till i vilken utsträckning de 
skulle tala om barnens diagnos. Samtidigt som de ville vara öppna och säga att barnen var i 
behov av en anpassad vardag, ville de inte stigmatisera barnen (a.a., s. 73). 
 

Att leva med ADHD 
 En kvantitativ studie gjord i Australien undersökte 47 barn med ADHD. Studien visade att 
barnen oftare än sina föräldrar ansåg att de hade en hög livskvalitet (Sciberras, Efron & Iser, 
2011, s. 322, 324). Barnen med ADHD fann sig själva socialt funktionella i högre grad än vad 
deras föräldrar ansåg att de var, det gällde även hur barnen fungerade i skolan (a.a., 324). 
 Resultatet visade att 83 % av barnen uppfattade sin ADHD som något positivt, bland annat 
att det gav dem högre uthållighet. Uppfinningsrika (89 %) och ”coola” (65 %) var andra posi-
tiva ord som barnen använde för att rubricera sig själva (Sciberras, Efron & Iser, 2011, s. 
324). Samtidigt visade studien att77 % av de deltagande barnen såg sig själva som annorlunda 
(a.a.). Barnen upplevde inte själva att de hade problem i samspelet med andra barn och var 
fulla av tillförsikt inför framtiden.  Av de deltagande barnen utryckte 72 % enligt Sciberras, 
Efron och Iser (2011) ” I can be anything when i grow up.” (s. 324).  
 I en kvalitativ studie gjord i USA undersöktes nio kvinnor över 60 år som fått diagnosen 
ADHD för högst två år sedan. Syftet med studien var att ta del av kvinnornas känslor och 
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upplevelser av att ha levt med ADHD utan att ha varit diagnostiserade (Henry & Hill Jones, 
2011, s.246, 250). Resultatet visade att många av kvinnorna hade upplevt känslan av att inte 
vara som alla andra. Kvinnorna menade att de under barndomen sökt sig till människor som 
liksom de själva inte passat in (a.a., s. 253).  
 Många av kvinnorna hade flera äktenskap bakom sig, vilka inletts hastigt. De beskrev sina 
äktenskap som känslofyllda och ett möte mellan starka viljor, dock hade många av äktenskap-
en varit hållbara. Kvinnorna berättade även att de haft problemfyllda relationer till sina barn 
och att de inte kunnat ta dem till sig (Henry & Hill Jones, 2011, s. 254- 255). 
 Skolsituationen för kvinnorna varierade, vissa hade varit framgångsrika i skolan medan 
andra ansåg att skolan inte varit givande (Henry & Hill Jones, 2011,s. 255-256).  
 Majoriteten av kvinnorna hade upprepade gånger bytt arbete. Samtidigt hade några av dem 
arbetat som sjuksköterskor och menade att de aldrig tröttnat på arbetet eftersom det upplevdes 
stimulerande (Henry & Hill Jones, 2011, s. 256).  
 Kvinnorna berättade att de efter diagnostiseringen fått delta i terapi som gett dem en större 
förståelse för sin situation. Genom terapin hade kvinnorna lärt sig att hantera sina känslor på 
ett positivt sätt. Kvinnorna menade även att de lättare kunde acceptera sig själva och att de lärt 
sig att hantera sin impulsivitet, ilska samt att kunna behålla lugnet vilket de inte varit kapabla 
till förut (Henry & Hill Jones, 2011, s. 257).  
 Från den förstnämnda studien under rubriken omgivningens uppfattning av ADHD fram-
kom även att mobbing var ett vanligt förekommande inslag i vardagen för barn med ADHD. 
Singh (2011, s. 893) menade att barn med ADHD ofta var inblandade i slagsmål under skol-
tid. Barnen berättade även att dispyter med lärarna var ett återkommande inslag i deras vardag 
(a.a., s. 892). Författaren (Singh, 2011, s. 892) menade att det i de engelska skolorna fokuse-
rades på barnens beteende och inte på deras lärande. Under intervjuerna framkom det att bar-
nen var mer oroliga över att inte kunna uppföra sig än att inte prestera bra skolresultat. Barnen 
med ADHD berättade att det inte var ilskan i sig som var problemet utan att det snarare var 
oförmågan att kontrollera den som blev besvärligt (a.a., s. 893). Singh (2011, s. 893) menade 
att det finns en allmän uppfattning om ADHD och att diagnosen sätts synonymt med att inte 
kunna kontrollera sin aggressivitet. Resultatet av intervjuerna visade även att barn med 
ADHD upplevt att andra barn medvetet retat upp dem eftersom de hade diagnosen (a.a., s. 
893).  
 Barnen med ADHD beskrev hur det kändes i kroppen när de blev arga. De beskrev att 
hjärnan gick på högvarv, kroppen blev varm och kändes som den skulle detonera. Barnen 
förklarade även att huvudvärk kunde vara en följd av aggressiviteten (Singh, 2011, s. 893). Då 
barnen med ADHD hade svårigheter att kontrollera sina känslor var de beroende av vänner 
som ställde upp för dem och höll dem tillbaka då de blev arga (a.a.).  
 Det framkom även att till skillnad från de amerikanska barnen använde de engelska barnen 
sig av sin ADHD som en ursäkt för sitt beteende. Barnen med ADHD ställde sig även ambi-
valenta till diagnosen, de var å ena sidan positivt inställda att slippa straff för sitt beteende, 
samtidigt som de var medvetna om de förutfattade meningar diagnosen medförde (Singh, 
2011, s. 894).  
 En longitudinell tvillingstudie gjord i Sverige undersökte barn vid fyra tillfällen, mellan år 
1994 och år 2006. Studien syftade till att undersöka sambandet mellan barnens självkänsla 
och graden av ADHD, från det att barnen var små till det att de blev vuxna (Edbom, 2009, s. 
22). Resultatet av studien visade att om symtom på ADHD uppvisades vid åtta årsålder resul-
terade det i en lägre självkänsla under tonåren (Edbom, 2009, s. 34). Resultatet visade även ett 
samband mellan graden av självkänsla vid 14 års ålder och graden av ouppmärksamhet när 
barnen fyllt 21 år (a.a., s. 39). Ytterligare ett samband som framkom i studien var att om bar-
net hade en svårare grad av ADHD vid 16 årsålder, kvarstod dessa problem när barnet fyllt 21 
år (Edbom, 2009, s. 40). Om barnets dessutom hade låg självkänsla stärktes sambandet ytter-
ligare. I motsats till detta visade studien att ADHD problematiken var lägre vid 21 års ålder 
om barnet vid 16 års ålder hade hög självkänsla. Desto svårare ADHD problematik som bar-
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net uppvisade vid 16 års ålder desto starkare blev sambandet. Resultatet visade att de barn 
som vid 16 års ålder visade ADHD symptom och låg självkänsla var de som hade svårast 
ADHD problematik vid 21 års ålder (a.a.). 
 

Metod 
 

Val av metod 
Till studien har en kvalitativ metod valts. Då studiens syfte var att få en djupare förståelse för 
hur personer med ADHD anser att de påverkas av omgivningens uppfattning om diagnosen, 
sågs kvalitativ metod som den mest optimala. Målet med en kvalitativ forskning är att ge en 
djupare insikt för hur människor i en specifik kontext uppfattar sin omgivning (Bryman, 2011, 
s. 341). Då en kvantitativ studie hade resulterat i ett brett men ytligt resultat valdes med fördel 
kvalitativ metod, eftersom metoden erbjöd ett djup som studien syftade till. Kvalitativ metod 
sågs även som den mest optimala då syftet inte var att göra statistiska beräkningar på studiens 
område. Kvalitativ metod innebär att fokus läggs på att få en djupare förståelse för det som 
undersöks snarare än kvantifiering (Bryman, 2011, s. 340; Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 
100). Detta möjliggörs genom att personen som intervjuats inte blir en anonym siffra i en ta-
bell utan ses som en människa med allt omkringvarande som kan påverka denne (Larsson, 
2005, s. 92).   
 Målet med studien var att öka kunskapen om ADHD i samhället och ge individer med 
ADHD möjligheten att berätta om sina upplevelser. Det för att få en djupare förståelse för 
dessa individer och inte bedöma dem utifrån deras diagnos. Syftet var även att skapa en större 
förståelse för människors olikheter i den framtida professionen som socionom. Då det ansågs 
att syftet var tydligt gjordes valet att frångå ett upplägg med frågeställningar. I den kvalitativa 
metoden är det av stor vikt att få en insikt i hur en specifik kontext uppfattas av de medver-
kande respondenterna (Bryman, 2011, s. 341). Den kvalitativa forskningen gör det möjligt för 
utomstående att förstå fenomenet genom ett holistiskt synsätt (Larsson, 2005, s. 92).  
Intervjuer som metod valdes i denna studie för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Även 
möjligheten att få träffa respondenterna personligen sågs som en fördel för att få en djupare 
förståelse för studiens område . Bryman (2011, s. 540) menar att ett personligt möte med re-
spondenterna gör det möjligt för forskaren att ta del av respondenternas förklaringar av sin 
livssituation. Studies syfte ansågs som mest lämpligt att besvara genom kvalitativa intervjuer, 
där möjligheten till djupa och personliga utsagor kunde erhållas. Vilket Bryman även (2011, 
s. 413) bekräftar då han menar kvalitativa intervjuer medför ett djupare och utförligare resul-
tat. 
 

Urval och empiriinsamling 
Innan studiens början gjordes en grundlig och strukturerad kunskapsinsamling angående äm-
net ADHD. Insamlandet av kunskap skedde genom böcker, vetenskapliga artiklar och via 
internet. Forskaren i en kvalitativ studie ska ha god kunskap om det studerade fenomenet för 
att kunna göra en grundlig undersökning och en rättvis bedömning (Larsson, 2005, s. 101). 
 Utefter denna kunskapsinsamling formulerades intervjuguiden med dess frågeställningar. 
Frågorna i intervjuguiden var framställda för att på bästa sätt frambringa empiri baserat på 
respondenternas upplevelser och livshistoria, för att besvara studiens syfte (Bilaga 1). Frå-
gorna ska leda till att forskaren ska få en insikt för respondentens upplevelser (Bryman, 2011, 
s. 419). De teman som framställdes i intervjuguiden och bearbetades under intervjuerna var 
att leva med ADHD och omgivningens uppfattning av diagnosen/beteendet. Tematiseringen 
gjordes för att underlätta besvarandet av studien syfte och för att få en mer strukturerad inter-
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vju. Semistrukturerade intervjuer är en metod i kvalitativ forskning som innebär att forskaren 
använder sig av övergripande kategorier (Bryman, 2011, s. 415). Larsson (2005, s. 104) be-
skriver detta verktyg som den allmänna intervjuguiden. 
 Larsson (2005, s. 91) förklarar att det inom kvalitativ forskning finns olika strategier för 
inhämtning av empiri och en av dessa är öppna intervjuer. Det innebär att forskaren använder 
sig av ordagranna utsagor från respondenterna (a.a.). I studiens resultat- och analysdel använ-
des citat från respondenterna för att exemplifiera och påvisa respondenternas upplevelser och 
erfarenheter av hur omgivningen bemöter och uppfattar dem. Det sågs som en fördel för att 
kunna återge en mer verklighetstrogen bild för läsaren. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 
135) är intervjuer i en kvalitativ studie att föredra då fokus ligger på människors attityder och 
upplevelser. En presentation av samtliga deltagande respondenter gjordes under avsnittet Re-
sultat/Analys. Detta för att möjliggöra för läsaren att få en bättre förståelse för människorna 
bakom beteckningen ”respondent”. Valet att presentera respondenterna under avsnittet Resul-
tat/Analys gjordes för att läsaren lätt skulle kunna gå tillbaka och påminna sig själv vilka re-
spondenterna var. Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 102) menar att det är ofta förekommande 
att forskaren vid en studie grundad på intervjuer gör en presentation av de deltagande perso-
nerna, för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om människan bakom berättelsen.  
 Då syftet är att få respondenternas perspektiv på verkligheten görs målstyrt urval för att 
kunna besvara studiens syfte. Vilket kan styrkas av Bryman (2011, s. 350) som menar att den 
målstyrda urvalsmetoden är den mest vanliga metoden i kvalitativa studier. Avgränsning 
gjordes då endast respondenter över 18 år som hade diagnosen ADHD söktes för deltagande i 
studien. Första steget i studiens urval gjordes genom att kontakta Riksförbundet Attention 
som är en organisation riktad till personer med bland annat ADHD, Aspergers – och Tourettes 
syndrom (Riksförbundet Attention, 2012). Kontakt togs via mail till ambassadörerna inom 
olika lokalförgreningar med förfrågan om att sprida inbjudan till intervjuer bland medlem-
marna. Det gjordes även inlägg i Attentions internetforum med förfrågan om intresse för del-
tagande i studien. Kontakt togs även med ansvariga för kampajen (H)järnkoll. Det i enlighet 
med Brymans (2011, s. 350) förklaring av det första steget i tillvägagångssättet för det mål-
styrda urvalet. Då det var få personer som anmälde sitt intresse att delta i studien fanns aldrig 
möjligheten att utföra det andra steget i urvalsprocessen, vilket enligt Bryman (a.a., s. 350- 
351) innebär en utsållning av de anmälda intressenterna. Samtliga personer som anmälde sitt 
intresse fick därför delta i studien. Några av de respondenter som medverkade i studien 
hjälpte även till att hitta ytterligare respondenter som ville delta i studien. Bryman (2011, s. 
196) förklarar tillvägagångssättet som snöbollsurval.  
 Samtliga intervjuer varade mellan fyrtiofem minuter till en och en halv timme. Ambitionen 
var att träffa alla de deltagande respondenterna för att göra intervjuer. Dock gjorde de långa 
avstånden till respondenterna att det inte var möjligt. Det resulterade i att två av intervjuerna 
gjordes över telefon. Respondent två och fem som intervjuades via telefon fick även tillgång 
till intervjufrågorna i förväg, detta för att de önskat att få tillgång till frågorna för att få möj-
lighet att förbereda sig. Telefonintervjuer används enligt Bryman (2011, s. 432) sällan i en 
kvalitativ studie, en fördel kan dock vara att det blir lättare för respondenterna att svara på 
frågor som är känsliga när denne inte har direkt kontakt med intervjuaren. Intervjun med re-
spondent ett gjordes i ett grupprum i ett stadsbibliotek. Respondent tre, fyra och sex intervju-
ades på offentlig plats. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av Iphone. Inspelning av 
intervjuerna gjordes för att det ansågs vara en fördel att ha möjlighet att lyssna på det inspe-
lade materialet obegränsat med gånger. Vilket Kvale och Brinkmann samt Bryman (2009, 
s.194-195; 2011, s. 428) bekräftar då de menar att det inspelade materialet möjliggör för fors-
karen att kunna återgå till intervjun vid behov.  
 Under samtliga intervjuer användes intervjuguiden som en riktlinje där temana kontinuer-
ligt behandlades, dock ställdes inte frågorna i den ordning som följde i intervjuguiden. Frågor 
ställdes istället i den ordning som var passande för situationen. Bryman (2011, s. 419) menar 
att vid användandet av intervjuguide kan forskaren frångå frågornas struktur i intervjuguiden. 
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Under intervjuerna gavs respondenterna möjligheten att tala fritt utifrån de frågor som ställ-
des, men också om relevanta ämnen som spontant uppkom under intervjutillfället. Det tillvä-
gagångssättet kan även här styrkas av Bryman (2011, s. 415) som menar att en semistrukture-
rad intervju medför att respondenterna får tillfälle att utrycka sig fritt i förhållande till inter-
vjufrågorna. Under intervjuerna gjordes kontinuerliga sammanfattningar av vad som sagts för 
att kunna säkerställa att respondenternas utsagor uppfattats korrekt. Det menar Bryman (2011, 
s. 413) är viktigt i kvalitativa intervjuer, för att den kvalitativa ansatsen fokuserar på respon-
denternas tolkning av situationen.  
 Efter intervjuerna gjordes transkribering av det inspelade materialet, för att få en lätthan-
terlig empiri och en djupare insikt i vad som sagts under intervjuerna. Transkribering sågs 
som fördelaktigt då det medförde att respondenternas ordagranna utsagor kunde studeras. 
Transkribering innebär att forskaren förändrar sitt material från verbalt, till skriftligt (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 194). Transkriberingen gjorde även att analysarbetet kunde underlättas 
då det gav en bättre överblick av de gemensamma temana som togs upp under intervjuerna. 
Detta kan styrkas med Bryman (2011, s. 428) som menar att transkribering och inspelning gör 
det möjligt för forskaren att få en djupare analys av vad respondenterna sagt under intervjusi-
tuationen. 
 När det inspelade materialet transkriberats gjordes en noggrann och strukturerad genom-
läsning av empirin. Det gjordes för att få möjlighet att koda de betydelsefulla ämnen som 
kommit upp under samtliga intervjuer. Denna analysmetod benämner Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 217) som meningskodning. Valet att meningskoda materialet gjordes för att göra 
empirin lättöverskådlig och underlätta hanteringen av den. När en forskare inte har redan för-
bestämda koder utan dessa byggs upp av tydningen av empirin kallas detta för datastyrd kod-
ning (a.a., s. 218). Tolkningen av den insamlade empirin och de individuella utsagorna möj-
liggjorde att teoretiska ansatser kunde användas på materialet. Datastyrd kodning valdes för 
att det i resultatet fanns en vilja att möjliggöra att respondenternas perspektiv skulle synliggö-
ras. Kvale och Brinkmann (2009, s. 218) menar att de insamlade empirin sedan jämförs med 
varandra för att hitta de utsagor som liknar varandra och även de som skiljer sig åt. Vilket gör 
att forskaren kan hitta teoretiska aspekter av de insamlande data. De övergripande koder som 
användes i studien var Omgivningens uppfattning av ADHD, Omgivningens bemötande och 
Att vara annorlunda i ett normaliserande samhälle. Resultatet kodades efter vad som ansågs 
relevant för studiens syfte. Det insamlande data analyserades sedan med hjälp av begrepp som 
Interaktion, Stigmatisering, Identitet och Rollövertagande. De teoretiska begreppen användes 
i analysen för att belysa omgivningens påverkan på respondenterna, då det sågs som mest 
relevant i relation till studiens syfte. Dessa perspektiv användes även för att kunna få en för-
ståelse för respondenternas agerande i interaktion med omgivningen. 
 

Litteratursökning och källkritik 
Studier har sökts med hjälp av Summon och Social Service Abstract via Örebro universitets-
bibliotekets databaser. Sökord som användes i Summon var: Experience, ADHD. Detta med-
gav 12 480 träffar. Sökord som användes Social Service Abstract var: Experience*, ADHD. 
Vilket resulterade i 42 träffar. Sökord i Social Service Abstract var även ADHD, Life med 22 
träffar. ADHD, Stigma* användes även i denna databas med totalt fem träffar. I Social Ser-
vice Abstract användes även sökorden ADHD, Perception som resulterade i 13 träffar. Karo-
linska institutets databas för vetenskapliga publikationer användes med sökord: ADHD. Vil-
ket resulterade i 69 träffar.  
 Litteratur har sökts via Ludvika bibliotek med sökord: ADHD. Litteratur har även hittats 
genom sökning på sökmotorn Google där det sökts på författare som nämnts i redan införskaf-
fad litteratur och studier. Metodlitteraturen som används i denna studie är och har varit kurs-
litteratur. Riktlinjer vad gäller studiens metod har utgått till stor del från Allan Brymans bok 
Samhällsvetenskapliga metoder. Tolkningsramen i denna studie bygger på Ervin Goffmans 
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böcker, Jaget och maskerna samt Stigma. Även Joel Charons bok Symbolic interactionism har 
används för att ge en fullständig tolkningsram.  
 Samtliga presenterade forskningar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter bortsett från 
den nationella studien som är en avhandling vid Karolinska Institutet. Vad gäller vetenskap-
ligheten i den förstnämnda studien under rubriken Omgivningens uppfattning av ADHD kan 
den anses tillförlitlig eftersom undersökningen baseras på ett stort antal barn. Studien kan 
därför ses som valid, eftersom studien syftar till att få barns perspektiv på diagnosen ADHD.  
 I den andra studien under rubriken Omgivningens uppfattning av ADHD fanns svårigheter 
att bedöma vetenskapligheten då detta endast är en del av en longitudinell studie. Det finns en 
medvetenhet om att studiens resultat inte är generaliserbart efter det antal respondenter som 
deltar i studien.  
 Den sistnämnda studien under rubriken Omgivningens uppfattning av ADHD kan anses ha 
brister i validiteten. Det eftersom syftet med forskningen var att ge en större förståelse för 
fritidsaktiviteternas betydelse för barn med ASD/ADHD och resultatet grundar sig på föräld-
rar och anhörigvårdarnas uppfattningar.  
 De två sistnämnda studierna under rubriken Omgivningens uppfattning av ADHD i kun-
skapsläget är kvalitativa och därmed inte generaliserbara, vilket det finns en medvetenhet 
kring då dessa presenterats i studien. Trots det är syftet med presentationen av dessa studier 
att påvisa hur omgivningen kan hantera och bemöta ADHD. Resultatet skulle kunna antas 
vara en vanlig uppfattning om personer med diagnosen.  
 Studien gjord i Australien kan inte ge en bild av hur svenska barn uppfattar hur det är att 
leva med en ADHD diagnos. Vad gäller studiens vetenskaplighet var antalet respondenter 
något låg för att vara en kvantitativ studie. Detta med tanke på att Australien är ett stort land 
med många invånare, vilket gör att studiens resultat kan vara svårt att generalisera. Dock går 
studiens syfte att relatera till det slutgiltiga resultatet, vilket kan ses som att studien har en hög 
validitet. Studien är även mindre än ett år gammal och därför högst aktuell.  
 Angående studien gjord i USA som presenteras under rubriken Att leva med ADHD gäl-
lande de äldre kvinnorna, finns en medvetenhet att antalet respondenter är få och därmed går 
resultatet inte att generalisera. Trots detta finns medvetenhet om att författarna tenderar att 
göra det. Dock används studien i syfte att ge en personlig bild av hur det kan vara att leva med 
ADHD. Vetenskapligheten i denna studie kan anses vara låg. Det eftersom forskarna gjort ett 
försök till att dra generella slutsatser från ett resultat av endast nio respondenter. Sett i förhål-
lande till studiens syfte och dess metod kan vissa brister ses. Det eftersom studiens syfte var 
att ge en generell bild av hur ADHD ter sig bland kvinnor över 60 år. Ytterligare syfte var att 
ge en bild av konsekvenserna att leva med ADHD utan att ha blivit diagnostiserad, för kvin-
nor över 60 år. På grund av detta kan studiens validitet ifrågasättas.  
 Den nationella studie som nämns sist under rubriken Att leva med ADHD anses ge en hög 
tillförlitlighet eftersom studien baseras på ett stort antal barn och har genomförts under en 
lång tid. Det faktum att studien baseras på svenska barn kan även ge en mer riktig bild av si-
tuationen i Sverige. 
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Det fanns en medvetenhet om att andra begrepp kan användas i kvalitativ forskning dock 
gjordes valet att använda begreppen validitet och reliabilitet. Bryman (2011, s. 353) menar att 
alternativa begrepp till validitet och reliabilitet i kvalitativa studier är användbara, dessa är 
äkthet och tillförlitlighet. 
 Lilja (2005, s. 294) menar att en studies trovärdighet kan mätas i två olika begrepp, dessa 
är validitet och reliabilitet. Validitet innebär att forskaren undersöker det som hen har som 
mål att undersöka (Lilja, 2005, s. 294). Lilja (2005, s. 294) menar även att begreppen reliabili-
tet och validitet har en växelverkan, om resultatet har låg grad av reliabilitet har det även en 
låg grad av validitet. Validitet betyder att studien utförs på ett korrekt sätt och att de frågor 
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som ställs ska ge data som motsvarar studiens syfte (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, 
s. 104). För att stärka validiteten i denna studie har det uteslutande valts respondenter som har 
ADHD. Ytterligare för att påverka validiteten utvecklades intervjuguiden och dess tematise-
ringar med grund i studiens syfte. Det resulterade i att det under samtliga intervjuer behandla-
des ämnen som var betydelsefulla för studiens syfte, vilket i sin tur resulterade i ett resultat 
som överensstämde med studiens övergripande syfte. Utifrån ovanstående resonemang kan 
denna studie anses ha en hög grad av validitet. 
 Begreppet reliabilitet talar om i vilken grad resultatet är trovärdigt. För att möjliggöra att 
resultatet får högre reliabilitet krävs att forskningsfrågorna är uppenbara (Lilja, 2005, s. 294). 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 104) menar att reliabilitet i en studie betyder att 
den går att upprepa av olika forskare men ändå ska leda till samma resultat. Låg reliabilitet 
kan vara en följd av ett otillräckligt förarbete eller tillvägagångssättet hos forskaren. Reliabili-
tet är ett tillvägagångssätt att mäta fel som inte är förutsägbara i en studie, medan validitet 
istället mäter fel som skulle kunna förutses (a.a.). För att öka studiens reliabilitet gjordes ett 
preciserad och avgränsat syfte. Detta gällde även frågorna som konstruerades i intervjuguiden, 
för att minska risken för att respondenterna skulle missuppfatta dessa. Under intervjuerna 
gjordes även förtydligande av frågorna om någon av respondenterna var osäkra på vad frågan 
innebar. För att påverka studiens reliabilitet har även en grundlig och strukturerad metod kon-
struerats i studien. Utifrån dessa resonemang kan det anses att studien har en acceptabel grad 
av reliabilitet. 
 Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 135) förklarar att i kvalitativa studier där det används in-
tervjuer blir resultatet svårt att generalisera eftersom de deltagande ofta är få till antalet. Då 
händelser och upplevelser uppfattas olika från individ till individ är detta resultat omöjligt att 
generalisera. Då studien baseras på intervjuer med sex respondenter var generaliserbarheten 
mycket begränsad. Att ha möjligheten att generalisera resultatet var dock aldrig studien syfte. 
Bryman (2011, s. 369) förklarar att i en kvalitativ studie är det möjligt att dra teoretiska slut-
satser utifrån resultatet och utifrån detta göra en teoretisk generalisering. Det visade sig under 
intervjuerna att respondenterna upplevde omgivningens uppfattning av ADHD på liknande 
sätt, vilket teoretiskt sett kan påvisa att detta resultat gäller för fler människor än just dessa 
respondenter i studien.  
 

Etiska överväganden 
När det gäller etik i en kvalitativ undersökning förklarar Larsson (2005, s. 119) att det är av 
betydelse att det sker ett etiskt övervägande innan studien startas upp. Detta för att forskaren 
kommer att få tillgång till personlig fakta om respondenternas liv (a.a.). När en forskningsstu-
die genomförs finns det enligt Vetenskapsrådet (2012, s. 6) fyra krav som forskaren ska följa, 
dessa är informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 
Dessa krav är till för att skydda individen. Respondenten har, enligt informerat samtyckeskra-
vet rätt att ta del av syftet och information kring genomförandet av studien. Respondenten ska 
även bli informerad om att dennes deltagande i studien sker på fri vilja och personen har rätt 
att om denne vill avsäga sig deltagandet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87; Vetenskapsrådet, 
2012, s. 7). Forskaren har även en skyldighet att informera de deltagande individerna om hela 
genomförandet av sin forskning. Denna information ska ges innan studien startar för att de 
deltagandena har möjlighet att ta ställning om de vill delta eller ej (Vetenskapsrådet, 2012, s. 
7). Genom att ett informationsbrev om studiens syfte skickades ut i samband med sökandet av 
respondenter, tillgodosågs informationskravet i studien. Informationsbrevet innehöll även en 
presentation av orsaken till studiens genomförande. I informationsbrevet fanns en redogörelse 
för studiens tillvägagångssätt. Det framgick även i informationsbrevet att deltagandet var fri-
villigt. Senare vid intervjutillfället blev respondenterna än en gång informerade om att deras 
deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  
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 Nyttjandekravet innebär att den empiri som insamlas under studiens gång endast fåranvän-
das för att besvara forskningens syfte. Empirin får heller inte lämnas till andra utanför forsk-
ningsgruppen (Vetenskapsrådet, 2012, s. 14). Nyttjandekravet tillgodosågs i studien genom att 
materialet inte användes till något annat än att besvara studiens syfte. Det inspelade och tran-
skriberade materialet användes endast av de ansvariga för studien.  
 Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla sin empiri varsamt för att de 
deltagandes identiteter inte kan röjas. Forskaren ska göra allt som står i dennes makt för att de 
deltagandes identiteter ska förbli anonyma för utomstående. Detta kan kräva att forskaren 
kodar eller krypterar de deltagandes personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2012, s. 12; Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 88). I studien tillgodosågs konfidentialitetskravet genom att samtliga 
respondenter anonymiserades i studien. Från transkribering döptes de deltagande om till re-
spondent ett, två, tre, fyra, fem och sex för att göra det svårt för utomstående att identifiera 
respondenterna. Det har även beslutats att inte nämnas i studien var de deltagande är bosatta.    
 Informationsbrevet innehöll även upplysning om hur materialet från intervjuerna skulle 
komma att hanteras. Respondenterna blev informerade om att det senare i framställandet av 
empirin inte skulle framkomma vem denne var, inte heller vart i landet respondenten kom 
ifrån. Respondenterna fick även information om att materialet från intervjuerna endast skulle 
användas till syfte att genomföra denna studie, därefter skulle materialet förstöras.  
 Forskaren ska enligt samtyckeskravet få den deltagandes godkännande för att dennes med-
verkan i studien är på eget bevåg (Vetenskapsrådet, 2012, s. 9). Samtyckeskravet tillgodosågs 
i studien genom att de deltagande respondenterna gav sitt muntliga godkännande till att delta i 
studien innan intervjuerna genomfördes.  
 Det är av yttersta vikt att forskaren skyddar de deltagande personerna och att de i minsta 
möjliga mån ska fara illa av studien (a.a., s. 89 ). De etiska övervägandena grundar sig på att 
de deltagande respondenterna inte ska komma till skada genom att delta i denna studie. 
 

Metoddiskussion 
Genom de två telefonintervjuerna som gjordes kunde ett annorlunda resultat urskiljas från 
resultaten av de övriga respondenterna. Det eftersom telefonintervjuerna ansågs vara svårt att 
genomföra då det var omöjligt att avläsa respondenternas kroppsspråk och mimik under inter-
vjuerna. Detta påpekar även Bryman (2011, s. 433), vilket han ser som en nackdel med tele-
fonintervjuer i kvalitativa studier. Det kan ha påverkat resultatet i och med att intervjuerna 
möjligtvis inte gav samma djup och förståelse för respondenterna. Dock kan telefonintervjun 
ha medverkat till att respondenterna kände sig mer avslappnad och mer anonyma i intervjun. 
Det kan ha varit till resultatets fördel. Ambitionen var från början att genomföra intervjuer 
som innebar personliga möten med respondenterna. Det för att få en djupare förståelse för 
respondenterna och deras liv. Då telefonintervjuer gjordes missades denna möjlighet, vilket 
kan ha påverkat resultatet negativt. Valet att genomföra telefonintervjuer sågs dock som mer 
positivt än alternativet att gå miste om dessa respondenter.  
 Ännu en nackdel kunde ses då intervjufrågorna gavs ut i förväg till de respondenter som 
telefonintervjuades. Det eftersom respondenterna då kunde ha intervjuguiden framför sig un-
der intervjun och utgå från den, från början till slut. Det gjorde att intervjuguiden i dessa in-
tervjuer inte användes som planerat, vilket även gjorde att svaren från respondenterna och 
därmed även intervjun blev mer kortfattade än vad som var meningen. I och med att respon-
denterna själva utgick helt från intervjuguiden ledde även det till att det inte fanns tillfälle för 
mer spontana frågor, vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan ha resulterat i att vissa av cita-
ten presenterade i resultatet uppfattas sakliga och kortfattade. Bryman (2011, s. 433) menar 
även att telefonintervjuer har en tendens att bli kortare än en intervju utförd med direkt kon-
takt med respondenten, vilket även är en nackdel för en kvalitativ studie. En fördel med att 
tilldela respondenterna intervjuguiden kan ha varit att de på förhand visste vad de hade att 
vänta sig av intervjun. Vilket kan ha lett till att de var mer avslappnade under intervjun. 
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Någonting som även kan ha påverkat resultatet negativt var att det fanns vissa störningar se-
nare i det inspelade materialet, vilket gjorde att vissa utsagor från respondenterna missades. 
Detta påpekar även Bryman (2011, s. 433) då han menar att det är mer komplicerat att spela in 
en intervju gjord per telefon. Även det faktum att de respondenter som intervjuades per tele-
fon var hemma tillsammans med familjen kan också ha påverkat resultatet negativt. Det ef-
tersom respondenterna inte fick vara ostörda och blev avbrutna under intervjun.  
 Även det faktum att tre av studiens intervjuer gjordes på offentliga platser kan ha påverkat 
resultatet negativt. Samtliga av dessa intervjuer gjordes i större städer, vilket betydde att det 
fanns andra människor runt omkring när intervjuerna genomfördes. Detta ledde till att det 
upplevdes som svårt att hålla koncentrationen till fullo på vad respondenterna sade under in-
tervjuns gång, vilket kan ha lett till att passande frågor inte ställdes. Även det faktum att andra 
människor pratade där intervjuerna hölls, gjorde att det ibland var svårt att avgöra vad som 
sades när det inspelade materialet transkriberades. Vilket också kan ha lett till att viktig in-
formation missats. Wikander, Berg (2005, s. 337) förklarar vikten av att ha en ostörd intervju 
då händelser runt omkring kan påverka respondenten mentalt. Störande händelser under inter-
vjun kan påverka sinnesstämning hos respondenten och ha inverkan på resultatet (a.a.). Valet 
att göra intervjuerna på offentlig plats kan dock ha varit positivt för respondenterna då de kan 
ha känt sig mer bekväma och avslappnade.  
 Studiens resultat kan ha blivit negativt påverkat av att det inte gavs någon möjlighet till ett 
fullständigt urval då det uppstod svårigheter med att få tag i det antal respondenter som plane-
rats. Bryman (2011, s. 350) menar att ett målstyrt urval ska ske i två processer. Det planerade 
antalet respondenter uppfylldes inte vilket kan ha resulterat i att studiens resultat inte fick 
samma bredd som det från början var planerat. Vilket i sin tur kan ha lett till att den redan 
svaga generaliserbarheten blev ännu svagare. 
 

Tolkningsram 
 

Interaktion 
Interaktion innebär ett samspel mellan individer. Genom att ta till sig hur motparten agerar 
skapar individen sitt beteende (Charon, 1995, s.23). Goffman har en liknande definition av 
interaktion. Interaktion innebär att individer har direkt kontakt med varandra och varje individ 
är en aktör i det sociala samspelet (Goffman, 2007, s. 23; Charon, 1995, s. 186).  
 Socialt samspel bygger på att individen har en motpart att ta i beaktning i sitt handlande. 
En individs handlande skapas genom individens motpart som denne kan handla emot och som 
sedan agerar tillbaka mot individen (Charon, 1995, s. 145). Beroende på vilken motpart indi-
viden har i en situation kan dennes handlande skiljas åt. Individen använder sin motspelare för 
att bli en del av det sociala samspelet, individens motpart blir ett socialt objekt (a.a.). Social 
interaktion innebär att individen i samspelet med motparter gör dessa till sociala objekt. Indi-
viden är i behov av en motpart för att få riktlinjer att förhålla sig till när denne agerar (Charon, 
1995, s. 146). Hur en individ agerar och vad en individ säger påverkas av hur motparten i in-
dividens omgivning agerar och vad som sägs (Charon, 1995, s. 147). Individens handlande 
sker alltid genom ett aktörperspektiv och denne ser sig aldrig som ett socialt objekt (a.a., s. 
145). Genom sampel till sin omgivning uppstår perspektiv som individen använder som verk-
tyg att precisera verkligheten med (Charon, 1995, s.151). 

Identitet 
Utvecklandet av en individs identitet pågår ständigt, vilket skapas i interaktion med omgiv-
ningen. En individ har många identiteter som tillämpas till olika situationer, då individen an-
vänder sig av dessa för att presenterar sig för omvärlden. Det är med hjälp av identiteten som 
individen får en uppfattning om sin roll i samhället (Charon, 1995, s. 156). Identitet är det 
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individen namnger sig för att vara. Genom individens namn får hen en uppfattning om vem 
denne är i samspelet med andra (a.a., s. 81). I det sociala samspelet tillskriver individen mot-
parten identiteter genom att fortlöpande placera denne i olika kategorier. Individen påverkar 
även identitetsskapandet hos sin motpart genom att ständigt påminna denne om identiteten 
som omgivningen har tillskrivit denne (Charon, 1995, s. 156). 

Stigmatisering 
Omgivningen stigmatiserar individer för att kunna se en orsak till dennes tillkortakomman-
den, denna stigmatisering kan grunda sig i en rädsla för det som är annorlunda (Goffman, 
1963, s. 15). Stigmatisering av människor kan ske av olika orsaker, en av dessa är att indivi-
den uppvisar ett beteende som skiljer sig från mängden. Genom att stigmatisera en individ 
kan omgivningen få en betydande roll för individens livskvalité. En individ som stigmatiseras 
kan i omgivningens ögon betraktas som nästan omänsklig (a.a., s. 14). Omgivningen skapar 
normer som fungerar som riktlinjer för individen om denne vill kunna se sig själv som en lik-
ställd med resten av omgivningen (Goffman, 1963, s. 11-12).    
 Omgivningen skapar stereotypa uppfattningar av hur vissa individer ska vara, ofta grundad 
på bristande kunskap. Denna bild är svår att förändra och bilden används i interaktion med 
individen (Charon, 1995, s. 156, 158). För att skapa en stigmatisering av individer är makt en 
väsentlig faktor. I somliga förhållanden är makten självklart given den ena parten i interakt-
ionen. Stigmatisering syftar till att framställa den egna personens betydelse framför den stig-
matiserade. Avvikande grupper som omgivningen anser vara farliga stigmatiseras för att vid-
makthålla känslan av att dessa är hanterbara för omgivningen (Björkman, 2009, s. 76).   
 När individen tar till sig omgivningens stereotypa bild av denne, kan det resultera i att in-
dividen självstigmatiserar sig. Om individen är medveten om omgivningens stigmatiserade 
bild av denne, kan självstigmatisering förbyggas. Genom ett medvetet val från individens sida 
att inte ta till sig omgivningens bild, kan denne frånsäga sig stigmatiseringen (Björkman, 
2009, s. 80). En individs omgivning kan ge individen en personlig fasad, denna innebär ex-
empelvis beteenden som omgivningen förväntar sig att individen ska uppvisa (Goffman, 
2007, s. 30). Den personliga fasaden hos en individ förväntas av omgivningen att alltid vara 
en del av individen, den personliga fasaden kan dock i vissa fall vara föränderlig för individen 
under dennes livstid (a.a.).  
 Det sociala samspelet påverkas av individens motpart, men även av den symbolisering som 
sker av det egna jaget och rollövertaganden (Charon, 1995, s. 147). Ett mänskligt handlande 
skapar en symbolik i samspel med motparter, då individen genom att välja vilken bild av sig 
själv denne vill framställa. Detta kan exempelvis handla om att individen framställer sig själv 
som smart, snäll eller stressad inför det sociala objektet. Därefter kommer bilderna att symbo-
lisera individen för det sociala objektet (a.a., s. 146). I likhet med detta menar Goffman (2007, 
s. 11) att när individer möts sker en avläsning av information från motparten sida. Den in-
formationen används sedan av omgivningen för att förutspå läget och även för att veta hur 
individen ska agera (a.a.). Hur individen symboliserar sig själv inför det sociala objektet på-
verkar i sin tur hur objektet symboliserar sig själv inför individen (Charon, 1995, s. 146). 
I samspel med andra framställer sig individen inför sin omgivning på ett fördelaktigt sätt, det 
vill säga att individen påvisar den information om sig själv denne vill ska bli blottad för andra 
(Goffman, 2007, s. 35). 

Rollövertagande 
Enligt symbolisk interaktionism placerar omgivningen individen i roller för att påverka den-
nes handlande. Vilken roll individen intar bestäms av omgivningen för att denne ska agera 
efter omgivningens vilja. Om individen upprepade gånger får höra från omgivningen hur hen 
är, resulterar detta i att individen till slut ikläder sig den rollen i samspelet med andra (Charon, 
1995, s. 159). Samspelet mellan individer påverkar därför individens förmåga att inta roller 
och agera i dessa och även möjligheten att ha förståelse för motparten (a.a., s. 151). Varje 
individ anpassar sina handlingar efter situation, vilket leder till att denne möts av omgivning-
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ens förståelse. Det gör att individen ger sig till känna för omgivningen och på det sättet skapas 
förväntningar för hur individen ska agera. Ett rollövertagande kan ske på ett känslomässigt 
plan. Det innebär att individen kan sätta sig in i och känna på ett liknande sätt som sin mot-
part. Rollövertagandet är en komplicerad process som tillsammans med symboliseringen av 
det egna jaget aldrig blir förutsägbar och statisk (Charon, 1995, s.149).  
 När individen framställer sig själv inför andra befinner sig denne enligt Goffman (2007, s. 
97) i den främre regionen. Den framställning individen gör av sig själv i den främre regionen 
brukar i regel speglas av de oskrivna riktlinjer som finns i samhället (a.a., s. 97-98). Anstän-
dighetsnormen är en av de riktlinjer som finns i samhället och denna innebär att individen 
uppvisar ett acceptabelt beteende när denne är synbar för andra. I anständighetsnormen fodras 
att individen ska följa de moraliska krav som existerar i samhället, dessa kan exempelvis 
handla om att inte vara oförskämd. Den generaliserade andre innebär i ett samhälle gemen-
samma riktlinjer att förhålla sig till, dessa riktlinjer förväntas följas av samtliga i ett samhälle. 
Det är utefter dessa riktlinjer som individen dömer och agerar efter, vad som anses vara rätt 
eller fel.  Det är ett samarbete mellan individ och samhälle, individens själv är en produkt av 
de rådande normerna i individens omgivning (Charon, 1995, s. 174). För att inte utsättas för 
repressalier framställer sig individen i god dager i den främre regionen (Goffman, 2007, s. 
98,99). Egenskaper hos individen som riskerar att ge en negativ bild undviks i det sociala 
samspelet. De egenskaper som individen undviker att framställa inför andra finns i stället i 
den bakre regionen. I den bakre regionen finns inte individens omgivning och därför behöver 
inte individen förställa sig och dölja sina icke representativa egenskaper. I den bakre regionen 
finns rekvisita till individens liv som denne inte vill att omgivningen ska få ta del av, för att 
undvika att dömas efter dessa. Den bakre regionen ger individen möjlighet till en fristad där 
denne kan vara avslappnad (a.a., s. 101, 102). För att kunna behärska de yttre krav som finns 
på individen är det av största vikt att denne har tillgång till sin bakre region för att kunna dra 
sig tillbaka och därifrån hämta kraft för att orka med att existera i den främre regionen. När 
individen växlar mellan den främre och bakre regionen växlar denne även mellan olika roller 
(Goffman, 2007, s. 103, 109).  
 Omgivningen uppvisar olika tolerans när det gäller framställandet av den identitet som 
individen uppvisar. Om individen anpassar identiteten för att bli en del av samhället ses det 
som mer accepterat än om individen gör ett rollövertagande för att gynna sig själv (Goffman, 
2007, s. 59). Den cyniska aktören har inte en tilltro vad gäller sitt handlande och anser att om-
givningens åsikter är oväsentliga. Den cyniske aktören agerar med motiveringen att omgiv-
ningen inte skulle acceptera ett sant handlande (a.a., s. 25, 26). Individen agerar inte endast 
med sitt egen vinning i tanken utan även med vad denne ser som mest gynnsamt för sin om-
givning (Goffman, 2007, s. 26). När omgivningen tar till sig den cyniske individens fram-
ställda roll, kan detta leda till att individen inte känner sig värd den uppfattning omgivningen 
får då rollen är förvrängd (a.a., s. 28). 
 

Resultat/Analys 
Resultat och analysdelen är indelat i tre avsnitt med ett antal avsnitt under varje. De två första 
avsnitten handlar om hur omgivningen enligt respondenterna uppfattar och bemöter personer 
med ADHD. Det sista avsnittet handlar om hur respondenterna ser sig själva.  
 Totalt deltog sex respondenterna i denna studie. Två av respondenterna är män i fyrtiofem 
årsåldern (Respondent ett och sex). Tre av respondenterna är kvinnor i fyrtio årsåldern (Re-
spondent två, tre och fem) Respondent fyra är en kvinna i femtioårsåldern. Samtliga respon-
denter har ett arbete och samtliga fick även sin ADHD diagnos i vuxen ålder. Respondent ett, 
fyra och fem fick diagnosen år 2006, respondent två fick diagnosen år 2008. Respondent tre 
blev diagnostiserad för ett år sedan och respondent sex fick sin diagnos år 2003. De delta-
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gande kvinnorna har alla barn och några av dem lever med en partner. Männen som deltar har 
inga barn och båda lever i dag ensamma. 
 

Omgivningen uppfattning av ADHD 
Samtliga respondenter upplever en bristfällig kunskap om ADHD och dess innebörd hos sin 
omgivning. Respondenterna upplever att omgivningen präglas av en tro att de har en tillräck-
lig kunskap om diagnosen som de egentligen inte har. Respondenterna har uppfattningen att 
omgivningen har en stereotyp bild av hur en person med ADHD beter sig och bortser från att 
alla människor är unika. 

”… sen kan det vara människors dumhet, som bara för att ha en diagnos utgår många från mindre ve-
tande istället för att ta reda på…”. Respondent sex. 

En av respondenterna beskriver att förr i tiden fanns en plats i samhället för personer med 
ADHD problematik, idag menar hon att det ser annorlunda ut. 

”… idag är du bara störande, för du fyller ingen funktion…”. – Respondent tre 

Majoriteten av respondenterna menar även att omgivningen betraktar dem som en homogen 
grupp i samhället, genom att endast se till diagnosen och inte till vem de är som person. 

”… de tror att ADHD - människor är högt och lågt och överallt och speedade, väldigt speedade, det är 
långt ifrån alla som är speedade...”.  – Respondent två. 

En del respondenter har även stött på misstänksamhet kring ADHD som diagnos. 

”Då tycker de nog att det är överdrivet och att jag har lyckats få en diagnos/…/det är något jag har fått 
för att ha en ordentlig anledning till sjukskrivningen eller något sådant/…/folk tror att man lyckats för-
skansa sig med någon sjukdomsbild för att slippa jobba”. – Respondent två. 

Respondenterna är överens om att den syn på ADHD som existerar i omgivningen speglas av 
hur media framställer diagnosen, vilket ofta är en negativ och orättvis bild.  

”… nu när man på senare tid spridit den här kunskapen så har det skett på många olika sätt så att säga, 
och då har man dragit upp väldigt mycket, alla negativa saker som diagnosen kan medföra, och väldigt 
lite av vilka tillgångar som finns i den”. – Respondent fem. 

En annan respondent menar att media bidrar till att ADHD ses som en problematik som drab-
bar barn eller kopplat till kriminallitet. 

”Alltså medialt utifrån hur den beskrivs alltså det här med bråkiga ungar och det tror jag är den vanlig-
aste synen. Sen har vi förknippat den till Kriminalvården, tyvärr”. – Respondent sex.  

Genom att omgivningen har utvecklat en bild av hur respondenterna ska vara resulterar det i 
den stereotypa bild som existerar i samhället och som fungerar som en referens för hur samt-
liga personer med ADHD ska agera. Det kan förklaras med hjälp av Goffman (2007, s. 11) 
som menar att i det sociala samspelet avläser individer varandra för att bilda en uppfattning 
om hur personen ska agera. Den stereotypa bild som existerar i samhället tar inte hänsyn till 
att alla människor är unika och handlar olika. Vilket gör att omgivningens bild av ADHD 
endast inrymmer en liten del av hur verkligheten ser ut. Det gör att i interaktion med andra 
människor finns det redan på förhand en klar bild av respondenterna kommer att agera. Detta 
kan antas göra att respondenterna blir stämplade redan i första mötet med omgivningen. Det 
kan förstås genom Charon, (1995, s. 159) som menar att omgivningen påverkar vilken roll 
individen intar i samspelet. Det betyder att i interaktion med omgivningen får individen aldrig 
chans att själv välja gestaltning, då de redan på förhand blir tilldömda en roll. Enligt Goff-
man(1963, s. 14) kan detta ses som stigmatisering. När omgivningen placerar individen i ett 
fack i det sociala samspelet, blir individen tillskriven sin identitet. Motparten påverkar identi-
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tetsskapandet hos individen genom att kontinuerligt påminna individen om vilken identitet 
som givits hen (Charon, 1995, s. 156). Det kan ses i respondenternas upplevelser när omgiv-
ningen replikerar att de misstror respondenterna när de berättar om sin diagnos. Media kan 
antas vara omgivningens första kunskapskälla när det gäller ADHD och dess innebörd. Media 
används senare som en referensram i interaktion mellan omgivningen respondenterna. När 
respondenterna i sin tur tar till sig den förutbestämda rollen bidrar detta till att upprätthålla 
omgivningens felaktiga bild. Det gör att situationen skapar en ond cirkel. Det kan förklaras 
med hjälp av Charon (1995, s. 151) som menar att det sociala samspelet hjälper individen att 
bilda sig en uppfattning av hur verkligheten ser ut. Utifrån symbolisk interaktionism kan an-
tagande göras att media tillskriver individer med ADHD symboler som blir ett igenkännings-
tecken för omgivningen att upprätta en referensram efter. Det strider mot det Charon (1995, s. 
146) förklarar då han menar att det är individen själv som genom sitt framställandebestämmer 
vilken symbol som ska vara synonymt med den egna personen. Om inte respondenterna aktivt 
försöker motverka den påtvingade rollen fortsätter omgivningen att behålla sin stereotypa bild 
av ADHD.  Vilket utifrån Charons (1995, s. 149) resonemang om att omgivningens förvänt-
ningar på individen, kan antas påverka hur individen agerar i samspel med andra. 

 

Omgivningens bemötande av ADHD 
En gemensam uppfattning respondenterna har, är att de ses som avvikare i omgivningens 
ögon. Orsaken är ofta det beteende respondenterna har.  

”… man upplevs ju ofta som, som störande, för mycket, att man tar över, att man är för dominant och så 
vidare”. – Respondent fyra. 

En av respondenterna påpekar att hon inte endast ses som en avvikare utan även som en per-
son som beter sig oacceptabelt.  

”Medan en del andra med ett annat förhållningssätt säger att så här kan man inte göra, du är fel!”.  
– Respondent fem. 

Även en vanlig företeelse respondenterna upplevt är att omgivningen drar sig undan som en 
följd av deras beteende. 

”Jag kan också vara så där väldigt burdust klumpig utan att jag förstår att jag är det, det har resulterat i 
att jag har väldigt få vänner men de jag har de är guld, de står ut med allting, eller också är det för att de 
är likadana”. – Respondent fyra. 

Några av respondenterna har även stött på ett oacceptabelt bemötande när de berättar att de 
har ADHD. De har upplevt att omgivningen ”dumförklarar” dem och tror att de har ett begåv-
ningshandikapp. 

”En del började prata långsamt/…/Människor som inte känner mig vet du, och då förstår de inte det här 
hur fort det går i en annans huvud i jämförelse…”. – Respondent sex. 

”… de till och med börjar prata tydligare med en liksom/…/Det är inlärningssvårigheter, jag är inte döv 
eller någonting”. – Respondent tre. 

En del av respondenterna har upplevt att deras beteende förändras beroende på omgivningens 
bemötande. Respondenterna upplever att deras symtom blir mer påtagliga om omgivningen 
inte visar respekt och förståelse. Trots att respondenterna reagerar på likande situationer, ytt-
rar sig reaktionerna på olika sätt.  

”… då blir man som en irrig höna…”. – Respondent ett. 

”Då kan jag frysa fast…”. – Respondent två. 
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”ibland får jag vara min egen försvarsadvokat och säga ifrån att: nej, det här orkar inte jag”.  
– Respondent fem. 

Majoriteten av respondenterna upplever att det är lättare att umgås med människor som också 
har en ADHD – diagnos. 

”… då pratar vi ju samma språk allihopa/…/där är det väl inget konstigt egentligen…”.  
– Respondent tre. 

En övergripande uppfattning bland samtliga respondenter är även att det råder kunskapsbrist 
om ADHD inom skolväsendet. Detta på grund av upplevelser som respondenterna hade under 
sin skolgång. Då många av respondenterna mött en brist av förståelse och brist på empati för 
deras situation. 

”Och jag fick alltid höra ”att om du anstränger dig lite mer så kanske” och ”jag vet att du kan om du 
bara anstränger dig, lite extra, lite till bara”, sådär och det funkade inte”. – Respondent tre. 

En annan respondent hade en annan upplevelse då ingen i skolan uppmärksammade hennes 
behov av extra stimulans.  

”jag tycker att det är för jävligt att ha suttit i skolan och haft extrembegåvningar för både det ena och det 
andra och hållits tillbaka för att vi skulle bli likformiga allihop, det tyckte jag var för jävligt, jag kan ju se 
hur jag satt och var klar långt innan alla andra: Vad ska jag göra nu? Och så somnade jag i skolan i 
stället”. – Respondent fyra. 

Ytterligare en respondent påtalar bristen på kunskap och anpassning för diagnosen inom skol-
väsendet. 

”… deras förutfattade meningar är viktigare än att lyckas, och det kostar oss så jävla mycket pengar så 
att det är löjligt åt det, så gigantiskt, och då är det här med ADHD en sån här, visst, läs tidningarna det 
ökar, ökar och ökar, varför använder man diagnoserna då i skolan, det är samma sak där, det blir inga 
extra pengar, däremot blir det en ursäkt, ja men jag har visst ADHD, ja men det har jag ingen kompetens 
för…”. (från skolans sida, förf. anm.) – Respondent sex. 

Samtliga respondenter är överens om att även inom det sociala arbetet finns påtaglig kun-
skapsbrist om ADHD och dess innebörd. 

”Jag kommer ihåg att när jag skulle få min diagnos var det ju också väldigt svårt för jag har det väldigt 
ordnat och det kan man ju inte ha när du har ADHD/…/ du ska ha en strulig ekonomi, du ska ha taskigt 
med kamrater, dåliga förhållanden…”. – Respondent tre. 

En uppfattning många respondenter har är att de professionella inom socialt arbete generellt 
har en negativ bild av ADHD. 

”Så lär man sig väldigt fort att till socialen och till försäkringskassan och så vidare ska man definitivt 
inte tala om det. Nej, för du de har ju sin föreställning av ADHD…”. – Respondent tre. 

Några av respondenterna har även upplevt bristande kunskap i mötet med professionella, både 
inom socialt arbete och psykiatrin.  

”så försöker jag beskriva min problematik, vad jag är i behov av för stöd och hjälp, så säger de eller 
 reagerar de på det viset att, ja det är väl inga problem”. – Respondent ett. 

”så ofta så kan jag uppleva att och allra helst inom socialvården, inom psykvården, inom den vanliga 
vården, så får man liksom inte smäll från ett håll, utan du får alltid smäll från två håll... och det är väl-
digt, väldigt sällan som jag upplever att man träffar/…/där man blir schyst bemött om man talat om vad 
man går omkring med, det är väldigt, väldigt sällan”. – Respondent fyra. 

En stigmatisering sker då individer betraktas som avvikande pågrund av sitt beteende, enligt 
Goffman (1963, s. 14). Respondenterna i studien har upplevt att människor i deras omgivning 
betraktar dem och bemöter dem som annorlunda. Stigmatiseringen sker då respondenterna 
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inte följer de normer som omgivningen skapat. Det kan förstås genom Goffman (1963, s. 11-
12) som beskriver att det är omgivningen som bestämmer vad som betraktas som ett normalt 
beteende. En del av respondenterna har upplevt att de nedklassas av omgivningen när de be-
rättar om sin ADHD, att omgivningen tror att de skulle ha en lägre intelligensnivå. Goffman 
(1963, s. 14) kallar detta för stigmatisering och menar att det innebär att en individ får en roll 
där denne tillskrivs egenskaper som inte är synonyma med en normal människa.    
 Omgivningen påvisar för respondenterna i interaktionen att deras diagnos gör dem till av-
vikare. Det visas genom omgivningens bemötande då de exempelvis talar långsammare och 
tydligare med respondenterna när dessa berättar att de har ADHD. Charon (1995, s. 156) för-
klarar att omgivningen i interaktion oavbrutet påminner individen om dess tillskriva roll i 
samhället. Utifrån detta resonemang kan det ses att respondenterna ständigt blir påminda om 
sin roll i samhället genom interaktion med omgivningen. Omgivningen gör detta på olika sätt 
men har samma syfte med sitt handlande, vilket är att påvisa för respondenterna att de är av-
vikande. Även Goffman (2007, s. 30) belyser detta fenomen då han tar upp att omgivningen 
kan tillskriva en individ en personligfasad som innebär att individen tillskrivs ett uppförande 
som omgivningen förväntar sig att denne ska uppvisa. Den personliga fasaden blir något som 
omgivningen sätter synonymt med individen och som betraktas som en del av hen (a.a.).  
 Då respondenterna upplever det lättare att umgås tillsammans med andra personer som 
också har ADHD kan det tolkas att umgänget med likasinnade är en del av respondenternas 
bakre region. Goffman (2007, s. 101) förklarar att individen i den bakre regionen framställer 
kvalitéer som denne undviker att påvisa för den övriga omgivningen. Att umgänget med lika-
sinnade kan betraktas som den bakre regionen kan antas bero på att samtliga av dem har lik-
nande referensramar. Det kan då antas att respondenterna genom dessa referensramar inte ser 
sig själv som avvikare vilket också kan vara orsak till att de upplever umgänget som mer av-
slappnat.  
 Genom respondenternas utsagor framgår det att de professionella har samma stereotypa 
bild av ADHD som övriga omgivningen har. Detta kan även här antas vara en följd av hur 
media framställer diagnosen ADHD. Goffman (2007, s. 11) menar att omgivningen vid första 
mötet med individen avläser information som sedan används som referensram för hur indivi-
den ska agera. När de professionella antas brista i sin kunskap om diagnosen ADHD som res-
ten av omgivningen, kan antagande göra att de professionella är för upptagen med att se till 
diagnosen och dess innebörd, att de inte ser människan bakom diagnosen. Det i sin tur kan 
innebära att individen i fråga inte får hjälp anpassad efter individen utan istället anpassad efter 
den stereotypa bilden av ADHD som den professionelle har. Det kan antas att stigmatisering-
en förstärks ytterligare genom att individen i mötet med den professionella befinner sig i be-
roendeställning. Det kan förklaras med hjälp av Björkman (2009, s. 76) som menar att makt 
måste existera för att stigmatisering ska kunna ske. I vissa avseenden är den ena parten själv-
klar makthavare i relationen (a.a.). Det kan konstateras att respondenterna befinner sig i ett 
underläge när det gäller maktförhållandet med de professionella i socialt arbete. Det kan antas 
att respondenterna i dubbelbemärkelse är utsatta i dessa situationer. Detta då de från början 
har en diagnos som leder till stigmatisering, men också det faktum att de är i behov av stöd 
från de professionella. En anledning till denna stigmatisering från de professionella kan för-
klaras av Björkman (2009, s. 76) som menar att omgivningen stigmatiserar för att göra avvi-
kande grupper hanterbara. Det kan antas att de professionellas bemötande grundas på den 
stereotypa bilden av ADHD för att de ska känna att de har kontroll över mötet med respon-
denterna. Det kan även antas att detta tillvägagångssätt kan vara en strategi för att inte känna 
osäkerhet i mötet och på det viset vidmakthålla sin ställning inför respondenten. 

Omgivningens krav på anpassning 
Många av respondenterna har uppfattningen att omgivningen har en vilja att forma dem uti-
från de rådande normerna i samhället. 
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”man ska alltså slå in de här leksakerna, de runda i runt hål och de fyrkantiga i fyrkantiga hål, ibland 
fattar jag det som om de försöker slå in mig i något sådant där fyrkantigt hål eller nått runt hål”  
– Respondent ett. 

”Men det är ju så här, alla ska mejslas in…” – Respondent sex. 

Många av respondenterna har upplevt att omgivningen vill att de ska foga sig efter de normer 
som råder i samhället. Detta kan förklaras med hjälp av begreppet den generaliserade andre 
som innebär samhällets riktlinjer om vad som är rätt och fel. Samtidigt förutsätts det att indi-
viderna följer dessa (Charon, 1995, s. 174). Det kan antas att normen i det svenska samhället 
gör att samtliga individer ska uppvisa liknande beteendemönster för att bli accepterade. Det 
kan betyda en individs personlighet ska spegla dessa normer, vilket även betyder att utifrån 
normerna kan en person med ADHD ses som avvikande. Det i sin tur kan antas leda till att 
om respondenterna ska bli accepterad i samhället måste denne undvika att uppvisa delar av 
sig själv som kan uppfattas som icke önskvärda. Charon (a.a.) förklarar detta och menar att de 
rådande normerna i ett samhälle påverkar individens själv. Resultatet blir att en individ grans-
kar sig själv genom den generaliserade andre (Charon, 1995, s. 174). Goffman (1963, s. 11-
12) påpekar även detta då han menar att det är omgivningen som skapar de normer som indi-
viden måste följa om denne vill känna sig som en del av det övriga samhället. Det kan för-
klara omgivningens agerade när det gäller deras försök till anpassning av respondenterna. Det 
i sin tur kan tolkas som att respondenterna är tvungna att förställa sig för att accepteras av 
omgivningen. En orsak till att omgivningen accepterar att respondenterna förställer sig själva 
i det sociala samspelet kan förstås genom Goffman (2007, s. 59). Han menar att en föreställ-
ning från individens sida som görs för att följa samhällets normer ses som mer accepterat än 
om föreställningen är för egen vinning. 

 

Att vara annorlunda i ett normaliserande samhälle 
Samtliga respondenter har sedan barndomen upplevt sig själva som annorlunda, denna upp-
fattning har även delats av deras omgivning.  

”Man kände det på sig på nått sätt men det var svårt att sätta fingret på det”. – Respondent tre. 

”… jag förstod att det var någonting fel/…/Jag är så körd, jag tänker aldrig någonsin skaffa några barn, 
det kommer bara att bli synd om dem, för jag förstod ju att det var någonting riktigt, riktigt galet med 
mig”. – Respondent fyra. 

En del av respondenterna delar uppfattningen att de i det sociala samspelet med andra upplevt 
känslan av att vara annorlunda. 

”Ja det har väl varit stunder men det var mer när man var barn/…/det här med tolerans till de andra 
barnen”. – Respondent sex. 

”… jag kände ju aldrig att jag hade gemenskapen med kompisarna. Lite socialt svårt”. – Respondent tre.  

Då respondenterna upprepade gånger fått höra att de är annorlunda har detta tillslut lett till att 
de har anammat bilden av sig själva som annorlunda. Det kan styrkas av Charon (1995, s. 
156) som förklarar att om omgivningen ständigt talar om för individen vem denne är, kommer 
detta att leda till att individen ikläder sig den rollen. Det visas då respondenterna benämner 
sig själva som omgivningen ser dem, det vill säga som annorlunda. Goffman (1963, s. 15) 
menar att stigmatisering av individer påverkar dennes möjligheter i livet. Genom att respon-
denterna har anammat omgivningens bild av sig själva ser de sig som avvikande. Vilket även 
kan antas påverka utvecklandet av respondenternas självkänsla. Charon (1995, s. 156) menar 
att en individs identitet hjälper denne att få en bild av sin betydelse i omgivningen. Det kan 
antas att respondenternas känsla av att vara annorlunda grundas i deras definition av identite-



21 
 

ten som i sin tur har påverkats av hur omgivningen har bemött och betraktat dem i det sociala 
samspelet. 

Skapandet av en identitet 
Känslan av att vara annorlunda har påverkat hur många av respondenterna har sett på sig själv 
under livet. 

”Så jag har ju gått runt och trott att jag var dum i huvudet, för ingenting har fastnat och varje morgon 
har jag tänkt att idag så ska jag sitta, idag så ska jag lära mig, idag så, men det fastnade liksom aldrig”. 
– Respondent tre.  

”… tyvärr är det så med de här diagnoserna, vi skapar ett utanförskap, jag är inte som alla andra, jag 
har ADHD…”. – Respondent sex. 

Omgivningens uppfattning och bemötande har hjälpt till att förstärka respondenternas känsla 
av att vara annorlunda. 

”Och lärde mig ingenting då kommer jag ihåg att min mamma sa ” att du aldrig kan lära dig”.  
– Respondent tre. 

Samtidigt uppvisar delar av respondenterna att deras definition av sig själv inte påverkas av 
omgivningen. 

”… för jag är kreativ jag är ganska på, jag är väldigt social jag är lösningsfokuserad…”  
– Respondent två. 

Delar av respondenterna menar att det är lätt att bli identifierade utifrån diagnosen ADHD och 
inte som en individ i första hand. 

”Jag vet minsann vad ADHD är, och så glömmer man att se att jag inte är ADHD personifierad utan jag 
är först och främst en människa med väldigt många kunskaper eller egenskaper eller vad man ska säga”. 
– Respondent fem. 

”… för det är ju en diagnos, inte vem du är som människa…”. – Respondent sex 

Respondenterna tar till sig omgivningens syn på deras beteende och sedan införlivar de det 
som en del av sig själva. Respondenternas skapande av sin identitet har präglats av omgiv-
ningens bemötande. Det i likhet med vad Charon (1995, s. 156) säger att identiteten skapas i 
interaktion med omgivningen. Individens identitetsskapande påverkas av att denne ständigt 
får höra av omgivningen vem denne är (Charon, 1995, s. 156). Detta kan ses i hur vissa av 
respondenterna benämner sig själva, som något avvikande och annorlunda. Det kan i sin tur 
förklaras med hjälp av Björkman (2009, s. 80) som menar att när individen tar till sig omgiv-
ningens stereotypa bild, självstigmatiserar individen sig. Det kan antas att om omgivningens 
syn på ADHD såg annorlunda ut skulle även skulle även respondenternas självbild se an-
norlunda ut. Det kan ses då samtliga respondenter menar att de blir orättvist bedömda av om-
givningens stereotypa bild av dem som placerar dem i en homogen grupp. Samtidigt benäm-
ner de sig som en egen grupp då de menar att personer med ADHD förstår varandra och talar 
samma språk. Charon (1995, s. 156) menar att en individs identitet ständigt utvecklas. I fallet 
med respondenterna i denna studie kan detta inte antas ske då omgivningens bild av personer 
med ADHD inte förändras om inte respondenterna motsätter sig den stereotypa rollen. Charon 
(a.a.) menar även att individen skapar sig en bild av vem hen är i samhället med hjälp av sin 
identitet. I och med att omgivningen förknippar respondenternas identitet med den stereotypa 
bilden av ADHD vet respondenterna hur de betraktas av omgivningen, vilket kan antas ha lett 
till att respondenterna själva övertar den rollen från omgivningen. Charon (1995, s. 156) me-
nar att omgivningen kan påverka en individs syn på sin egen identitet genom att etikettera 
människor. Förändringen av synen på ADHD kan anta försvåras då respondenterna själv 
anammar omgivningen bild av diagnosen. Risken finns att en förändring av synen på diagno-
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sen inte kommer ske förrän självbilden hos individerna förändras och att de inte längre ser på 
sig själva med omgivningens ögon. Detta kan förstås med hjälp av Björkman (2009, s. 80) 
som förklarar att en självstigmatisering kan förebyggas om individen i fråga väljer att inte 
leva upp till stigmatiseringen. Denna självstigmatisering kan antas försämra utsikterna för att 
förändra attityderna vad gäller ADHD. Samtidigt kan denna självstigmatisering antas vara 
svår att undvika då respondenterna möts av en omfattande brist på kunskap och förståelse från 
omgivningen. 

Anpassning i det sociala samspelet 
En uppfattning hos samtliga respondenter är att de är tvungna att på ett eller annat sätt foga 
sig efter omgivningens föreställning om vad som är accepterat i mötet med andra.  

”… mer för jag har alltså hållit på att dubbelkompensera väldigt mycket för att det inte ska märkas att 
jag har problem så har jag ju överpresterat vissa situationer och det där har ju också gjort att det har 
blivit väldigt stresskapande då ”. – Respondent ett. 

”… det vart ju värre när man kommer upp sen i tonåren när du ska vara normal och du är inte normal, 
för det går inte och du försöker något så fruktansvärt att passa in på alla sätt och eftersom att du inte rik-
tigt förstår vad det är du ska förstå/…/ det är då det börjar bli jobbigt”. – Respondent tre. 

”Jag försökte ju, tjejerna tyckte ju om smink till exempel och de pratade smink och de pratade pojkar. 
Jag var inte ett dugg intresserad av smink och pojkar för jag var ju och brottades med killarna ute på fot-
bollsplan. Det gjorde ju att inga tjejer ville vara med mig…”. – Respondent tre. 

När respondenterna som barn inte blev accepterade i de grupper som ansågs ”normala” för 
dem, sökte sig en del av dem istället till andra grupper för gemenskap och bekräftelse. 

”… när man inte kan sitta med bokmalarna och allt det här så går man till andra och där är det andra 
saker som gäller, tyvärr/…/Och om man då är annorlunda och inte har likadana värderingar som andra, 
vad söker man, till dem som har liknande värderingar och det är jävligt enkelt, reglerna är solklara an-
tingen så passar man in eller också så gör det jävligt ont när du inte passar in/…/När resten av samhället 
exkluderar, vad är valet?”. – Respondent sex. 

”De här kriminella gängen och de här var ju också bra för där fick du vara som du ville”.  
– Respondent tre. 

Respondenterna har försökt anpassa sig till vad som är accepterat av omgivningen för att 
passa in. Vilket kan förklaras med hjälp av Goffman (2007, s. 97-98) som menar att individer 
i den främre regionen framställer sig själva, ofta i likhet med samhällets oskrivna regler. 
Oönskade egenskaper försöker individen att undanhålla för omgivningen för att undvika att 
bli tillrättavisad (a.a., s. 99). Detta visas tydligt hos en majoritet av respondenterna, då de för-
sökt att vara som alla andra genom att försöka dölja deras, i omgivningens ögon, oacceptabla 
beteende, bland annat genom att överkompensera sin förmåga i vardagen. Detta kan enligt 
Goffman (2007, s. 98) vara ett försök till att upprätthålla anständighetsnormen. Det kan antas 
att respondenterna har känt sig tvingade att anpassa sig efter det omgivningen anser vara det 
rätta. Detta kan förstås genom Goffman (1963, s. 11-12) som menar att om individen vill 
kunna betraktas som en del av det accepterade samhället bör denne anpassa sig efter de rå-
dande normerna.  
 När ansträngningarna att passa in inte hjälper har en del av respondenterna i stället sökt sig 
till alternativa umgängeskretsar, vilket säger emot Goffmans (2007, s. 98) uppfattning om att 
individen undviker att agera i enlighet med vad omgivningen anser som fel. Charon (1995, s, 
146) menar dock att varje individ behöver en motpart för att få verktyg att använda sig av när 
denne agerar. Detta leder till att respondenterna fortsätter att leva upp till omgivningens stere-
otypa bild av dem. Det kan antas att respondenterna mött förståelse och bekräftelse i de alter-
nativa umgängeskretsar de sökt sig till. I samspelet med individerna i sin nya umgängeskrets 
kan det antas att respondenterna mött människor med liknande bakgrund och upplevelser som 
de själva, vilket leder till en känsla av samhörighet. Där respondenterna tidigare inte mötts av 
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acceptans för sitt uppträdande kan det antas att de nu istället möts av acceptans och nya mot-
parter som inbringar nya verktyg att agera efter. Denna samhörighet och acceptans att vara sig 
själv utan reprimander från den egna gruppen, kan antas vara en orsak till varför responden-
terna motsätter sig omgivningens anpassningsförsök. Detta kan än en gång antas förstärka 
omgivningens oriktiga bild av hur personer med ADHD agerar. Goffman (2007, s. 101, 102) 
talar om den bakre regionen som fungerar som en återhämtningsplats där individen inte behö-
ver förställa sig för att accepteras. Det kan antas att respondenterna genom att umgås i alterna-
tiva ungängeskretsar skapar sig en egen variant av den bakre regionen där deras beteende ac-
cepteras och de får vara sig själva. Samtidigt menar Goffman (a.a.) att den bakre regionen 
endast beträds av individen själv. Vilket kan antas tala för att respondenterna utvecklar en 
gemensam bakre region med likasinnade individer som inte heller är accepterade av omgiv-
ningen. Respondenternas sökande till alternativa grupper skulle kunna antas vara att de kom-
mit till en punkt att de inte längre bryr sig om hur samhället betraktar dem då de redan på för-
hand är dömda. Att ikläda sig denna roll beskrivs av Goffman (2007, s. 25) som den cyniske 
aktören.  
 
För att undvika att stigmatiseras av omgivningens stereotypa bild av personer med ADHD 
väljer majoriteten av respondenterna att inte vara öppna med att de har en ADHD diagnos.  
 

”Därför att människors syn på vår funktionsnedsättning är så fruktansvärt dålig, man blir nedklassad 
bara rakt av, du blir behandlad som att du är mindre vetande och till och med dum i huvudet”.  
– Respondent fyra. 

 
”Jag gjorde det förut men jag har minskat ner på det, jag vet inte, jag tycker inte det känns som ett behov. 
Varför ska jag sätta mig utanför/…/ jag vill inte bli bedömd bara för att jag har en diagnos liksom”.  
– Respondent sex. 

En av respondenterna som i övrigt var öppen med att tala om sin diagnos menade att det fanns 
situationer då hon medvetet skulle undanhålla det faktum att hon har ADHD. Det med undan-
tag från situationer då symtomen skulle ses som tillgångar. 

”jag vette sjutton om jag liksom skulle säga det om jag stod i en anställningssituation, om inte arbetet 
som sådant faktiskt skulle se fördelarna med en diagnos, om man skulle gå på dem, vi behöver någon som 
är spontan och kreativ och idérik och så vidare”. – Respondent fem. 
 

För att underlätta det sociala samspelet använder en del av respondenterna även diagnosen 
som en ursäkt. 

”men nu är det ju såhär att jag har ADHD så att det kan vara jag som har missuppfattat och då blir det 
lite lättare”. – Respondent ett. 

”… ibland kan jag faktiskt ha det som ursäkt /…/”du vet jag har ju det där med ADHD”…”  
– Respondent sex. 

Då respondenternas erfarenhet av omgivningens bemötande av personer med ADHD är nega-
tivt, väljer de flesta av dem att inte tala om sin diagnos inför omgivningen. Charon (1995, s. 
149) menar att individen är anpassningsbar i det sociala samspelet för att mötas av förståelse. 
Det kan förklara respondenternas förhållningssätt till att tala om sin diagnos i möte med 
andra. Anledningen till detta kan antas vara att respondenterna vill undvika att bli orättvist 
bemötta. Samtidigt kan det antas vara för att de ska undvika att bli betraktade som annorlunda 
på grund av sin diagnos. Detta kan förklaras med hjälp av Goffmans (2007, s. 97-98) begrepp 
den främre regionen, där individen agerar för omgivningen på ett fördelaktigt sätt. Charon 
(1995, s. 156) har en liknande uppfattning då han menar att en individ har olika identiteter 
som denne kan växla mellan beroende på situation. Goffman (2007, s. 26) menar att den cy-
niske aktören intar en roll som kan ses som acceptabel. Eftersom individen är medveten om 
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att en mer riktig roll inte kan accepteras (a.a.). Charon (1995, s. 151) menar att individen har 
förmåga att växla mellan olika roller, vilket är beroende av det sociala samspelet. Utifrån 
detta resonemang kan antaganden göras att respondenterna gör ett medvetet rollövertagande, 
vilket kan antas vara en strategi för att bli accepterade av samhället.  
 Då omgivningen redan har en förutbestämd bild av hur människor med ADHD är, händer 
det att respondenterna väljer att leva upp till denna bild. Det kan antas att det upplevs från 
respondenterna sida att det är enklare att acceptera den givna rollen som omgivningen ger 
dem, än att ta en konflikt och försöka bevisa motsatsen. Det eftersom en konflikt skulle kunna 
leda till en ytterligare stigmatisering från omgivningens sida då individen inte längre skulle 
kunna placeras in i kategorin av stereotypa ”ADHD- människor”. Det kan förstås genom 
Goffmans (1963, s. 11-12, 15) teori om stigmatisering som innebär att individer stigmatiseras 
pågrund av avvikelser från normen, individen avsägs då sin mänsklighet. Vilket ytterligare 
kan bringa förståelse för respondenternas handlande. Det faktum att vissa respondenter an-
vänder sin diagnos som ursäkt i det sociala samspelet kan även antas vara en strategi för att 
fortfarande passa in i omgivningens kategorisering. Det kan också antas handla om att re-
spondenterna vill fortsätta uppvisa den förväntade rollen som omgivningen har av dem för att 
undvika konflikter i det sociala samspelet. Det kan kopplas till Goffman (2007, s. 30) som 
menar den personliga fasaden ses som en del av individens personlighet för omgivningen, 
vilket gör att den förutsätts följas i alla situationer.  
 

Slutdiskussion 
På grund av att respondenternas upplevda brist på kunskap hos omgivningen om ADHD, 
skapas en stigmatisering av människor som har diagnosen. Omgivningens stigmatisering av 
diagnosen speglar sedan hur respondenterna ser på sig själva. Genom stigmatiseringen skapas 
en uppfattning om hur respondenterna anses vara och ska agera, vilket respondenterna gör till 
sin identitet. I samspelet med omgivningen, i den främre regionen, agerar respondenterna efter 
vad omgivningen anser vara korrekt. Rollövertagandet sker för att undvika stigmatisering och 
oönskade egenskaper göms därför undan i den bakre regionen. Rollövertagandet sker därmed 
medvetet och påtvingat hos respondenten, vilket är ett resultat av omgivningens krav på att 
följa normer. Stigmatiseringen av personer med ADHD resulterar även i att diagnosen sätts 
synonymt med ett hinder i det sociala samspelet. Det är just denna inställning som blir ett 
problem för respondenterna i interaktion med omgivningen.  
 I studien framkommer att hur respondenterna ser på sig själva påverkas av omgivningens 
uppfattning av ADHD är, vilket inte har framkommit i tidigare forskning som presenterats 
under Kunskapsläget. Denna studie visar att det enligt respondenterna finns förutfattade me-
ningar hos omgivningen hur personer med ADHD ska bete sig. Vilket även framkommit i 
tidigare forskning (Singh, 2011, s. 893). Tidigare forskning visade att personer med ADHD 
har låg självkänsla (Edbom, 2009, s. 34). Inslag av dålig själkänsla kan även skönjas hos en 
del av respondenterna i denna studie. Tidigare forskning visade att barn med ADHD hade en 
positiv bild av sig själv (Sciberras, Efron & Iser, 2011, s. 324). Vilket är i motsats till vad som 
framkommer i denna studie, att respondenterna avspeglar sig själva i omgivningens negativa 
bild av dem. I tidigare forskning framkom att barn med ADHD såg sig själva som annorlunda 
(a.a.). Vilket är en likhet med denna studie som visar att samtliga respondenter alltid haft en 
känsla av att ha varit annorlunda. I tidigare forskning framkom även att barn med ADHD inte 
ansåg sig ha svårigheter i det sociala samspelet (Sciberras, Efron & Iser, 2011, s. 324). Detta 
skiljer sig från resultatet i denna studie då respondenterna upplevt svårigheter i samspelet med 
omgivningen.  
 I studien framkommer att de professionellas syn på ADHD upplevs som starkt influerad av 
hur det övriga samhällets uppfattning om ADHD ter sig, vilket inte går att finna i tidigare 
forskning som presenteras. I denna studie framkommer även konkreta exempel på hur de pro-
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fessionellas bristande kunskap ter sig i mötet med respondenterna, vilket även det är en ny 
insikt. Likheter som framkommer mellan denna studie och den tidigare forskningen (Thopson 
& Emira, 2011, s. 71) som presenterats är att respondenterna upplever att det råder kunskaps-
brist inom den professionella sfären.  I motsats till tidigare forskning(Singh, 2011, s. 892) där 
det framkom att lärarna i de engelska skolorna fokuserade mer på barnens beteende än på lä-
rande processen, visar denna studie att lärare i svenska skolorenligt respondenterna har foku-
serat på lärandeprocessen och det faktum att respondenterna inte lärde sig som alla andra.  
 Att respondenterna själva väljer sitt rollövertagande i vissa situationer och hur det går till, 
är något som inte framkommit i den forskning som tidigare presenterats. Även det faktum att 
respondenterna ser sig tvingade att göra ett rollövertagande i det sociala samspelet för att bli 
accepterade har heller inte framkommit i den tidigare forskningen. En likhet mellan denna 
studie och tidigare forskning (Koro- Ljungberg & Bussing, 2009, s. 1182) visar att det sker ett 
val att inte tala om diagnosen för andra för att undvika stigmatisering.  
 Slutsatser som dragits utifrån denna studie visar att omgivningen är i stort behov vad gäller 
information för att öka förståelsen för och kunskapen om ADHD. Denna studie skulle därför 
kunna vara ett första steg mot att ge omgivningen en insikt i att personer med ADHD är precis 
som dem, människor med olika egenskaper och erfarenheter som ska behandlas därefter. 
Denna studie påvisar att det är omöjligt att bilda sig en uppfattning om en individ endast uti-
från dennes diagnos. Slutsatserna medför även att omgivningen får insikt i att det lönar sig att 
förbise sina förutfattade meningar och istället möta varje individ med lika villkor i varje social 
situation. Insikterna bör leda till att omgivningen får en förståelse i att deras stereotypa bild av 
ADHD är felaktig och påverkar den enskilda individen och dennes självkänsla. Den insikten i 
allmänhet skulle innebära att fler personer i samhället skulle ha en tro på sig själva, vilket i sin 
tur skulle kunna resultera i att skattemedel inte i lika stor utsträckning skulle läggas på insat-
ser som sjukskrivningar och arbetslöshetsersättning. Vad gäller ADHD skulle denna insikt 
skulle kunna resultera i ett bättre allmäntillstånd då människor med ADHD under en hel livs-
tid skulle slippa bli ifrågasatta och ”dumförklarade” på grund av deras beteende. I stället 
skulle beteendet kunna ses som en tillgång. Om omgivningen skulle betrakta ADHD som en 
tillgång i stället för endast en funktionsnedsättning skulle det kunna leda en mer tillmötesgå-
ende arbetsmarknad där symtomen såg som värdefulla och unika egenskaper. Förhoppningen 
är att genom att förändra synen på ADHD och vad diagnosen förknippas med, kan leda till att 
personer med ADHD inte längre betraktas och betraktar sig själva som avvikare. Istället ska 
de kunna känna stolthet över sig själva och sina unika förmågor.  
 Vad gäller socialt arbete framkommer det utifrån studien att professionella är i behov av att 
bli medvetna om att de utgår från den personliga uppfattningen av hur personer med ADHD 
ska agera i mötet med respondenterna. Insikten om detta kan resultera i att den professionelle 
i mötet med dessa individer istället utgår från att de är unika och inte individer som definieras 
pågrund av sin diagnos. Det i sin tur skulle kunna resultera i att samtliga individer som vänder 
sig till professionella inom socialt arbete bemöts med respekt och på lika villkor. Utifrån stu-
dien visas det att det finns behov av mer kunskaper och insatser för att utveckla professionel-
las yrkesidentitet. En insats för detta skulle kunna vara att redan under utbildningar inom so-
cialt arbete beröra frågor om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En medvetenhet finns 
att dessa ämnen i dag inte berörs nämnvärt under utbildningarna. Genom en bättre förståelse 
från de professionellas sida skulle mötet med den enskilde medföra en ömsesidig tillit, vilket i 
sin tur skulle resultera i ett mer fördelaktigt arbete tillsammans med individen.  
 En fördel med studien är att personer med ADHD har tillåtits ge sin bild av hur de upple-
ver att omgivningen ser på dem och hur de påverkas av detta. En fördel i studien är även att 
respondenterna har tillåtits att tala fritt kring intervjufrågorna och dess tematiseringar, vilket 
har resulterat i en djupare förståelse för respondenternas upplevelser. En ytterligare fördel 
med studien är det valda teoretiska perspektiv, som möjliggjort fokus på omgivningens på-
verkan på individen. Att det redan från studiens början har funnits ett kritiskt förhållningssätt 
gällande det skriftliga materialet som använts i studien är även det en fördel, eftersom studien 
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då kan ses mer trovärdig. En fördel med studien är att den har gett en större kunskap om 
ADHD vilket kan ses som en fördel i den egna framtida professionen som socionom. Utfö-
randet av denna studie har gett en insikt i att ADHD som funktionsnedsättning kan vara ett 
resultat av omgivningens oförmåga att anpassa sig till varje enskild individ. Denna oförmåga 
till anpassning leder även till att individerna ser sig själva som funktionsnedsatta och avvi-
kare. Om samhället i stället var bättre anpassat efter att alla människor är unika, skulle ADHD 
inte ses som en funktionsnedsättning och behovet av att diagnostisera skulle därför inte fin-
nas.  
 Att studiens resultat inte kan ge en generaliserad bild av hur personer med ADHD påverkas 
av omgivningens bemötande kan ses som en brist. Det eftersom antalet respondenter är för få 
till antalet för att möjliggöra en generalisering. Dock kan en teoretisk generalisering göras då 
samtliga respondenter delar samma uppfattning övergripande genom studien. Ytterligare en 
brist i studien är även att två av intervjuerna gjordes via telefon, vilket kan ha begränsat resul-
tatet. Det faktum att det uppstod svårigheter att hitta respondenter kan ha bidragit till att arbe-
tet med resultatet och dess analys blev försenad. Det fanns även svårigheter att finna relevant 
nationell forskning om ämnet vilket kan ses som en brist i studien. Det bidrog till att kun-
skapsläget till största del består av internationell forskning, vilket kan vara svårt att relatera 
tillsvenska förhållanden. Även det faktum att majoriteten av tidigare forskning som presente-
rats baseras på barn med diagnosen ADHD, kan ses som en brist då denna studie undersökt 
vuxna personer. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Samtliga respondenter i denna studie delar upplevelsen att det saknas tillräcklig kunskap om 
ADHD bland professionella, bland annat inom socialt arbete. Detta är inte förenligt med soci-
alstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av 
ärenden som avser personer med funktionshinder. Dessa lyder att de professionella kontinuer-
ligt ska få möjlighet att utveckla de kunskaper som är relevanta för arbetsuppgifterna. Det 
innebär även att de professionella bör uppdatera sig i forskning kring det aktuella ämnet (So-
cialstyrelsen, 2008:32, s. 6). Då studien resultat endast ger ett brukar perspektiv vad gäller den 
bristande kunskapen inom det sociala arbetet, blir resultatet inte en rättvis bild av det arbete 
som bedrivs kring frågan inom socialt arbete. Att utgå från den professionelles perspektiv 
skulle resultera i en mer rättvis bild av hur arbetet kring bemötandet av dessa klienter ser ut, 
från deras sida. Utifrån detta resonemang kan förslag till vidare forskning vara att undersöka 
hur professionella inom socialt arbete bemöter personer med ADHD det vill säga hur bemö-
tandet grundar sig i Socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf som lyder:  
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. 
Genom att uppmärksamma dessa resonemang hos de professionella inom det sociala arbetet 
skulle det påsikt kunna leda till att en större medvetenhet utvecklades i förhållningssättet till 
människor med ADHD.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Inledande frågor 

 Namn 
 Ålder 
 Civilstånd/familj 
 Arbetssituation 
 Antal år med diagnosen 
 Medicinerade, hur länge? 

 

Att leva med ADHD 

 Vad var det som gjorde att du blev utredd och fick en diagnos? 
 På vems initiativ blev du utredd? 
 Förändrades ditt liv när du fick diagnosen? 
 I så fall på vilket sätt? 
 Har du upplevt dig som annorlunda? 
 I vilka situationer? 
 När upplevde du den känslan första gången? 
 Hur upplever du dina symptom? Som ett hinder eller en tillgång? 
 Vad betyder diagnosen för dig? 
 Hur upplever du att det är att leva med ADHD? 
 I vilken omfattning väljer du att tala om din diagnos med andra? Exempelvis i nya re-

lationer, förhållanden o.s.v? 
 

Omgivningens uppfattning av diagnosen/beteendet 

 Förändrades omgivningens bemötande gentemot dig när du blev diagnostiserad? 
 Om det förändrades, vad tror du det beror på? 
 Vad tror du diagnosen betyder och innebär för andra? 
 Hur uppfattar du människors generella syn på diagnosen? 
 Hur reagerar människor när du säger att du har ADHD? 
 Vad är din erfarenhet på omgivningens uppfattning av ditt beteende? 
 Hur reagerar du på detta? 
 När reagerar andra på ditt beteende? 
 Hur reagerar de? 
 Skiljer sig människors bemötande gentemot dig om de är medvetna om din diagnos el-

ler inte?  
 I så fall på vilket sätt skiljer sig ditt sätt att vara beroende på om andra vet om din dia-

gnos eller inte? 

 


