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Förord  
 

Hej allihopa! Vi vill tacka alla Er som tar er tid att läsa denna uppsats. Sedan tack också 

till alla informanter som deltog i studien, utan er hade det aldrig gått vägen. Tack till vår 

handledare, Tomas.



 

Abstract  
 

This study examines how people with the diagnosis of ADHD experience the diagnosis. 

This has been accomplished by examining individual’s thoughts in four different 

themes: psychosocial situation and the effects of being diagnosed with ADHD, 

education and risky behavior. The method which was chosen was a qualitative study 

with four interviews with people diagnosed with ADHD from the age of 18 and older. 

The result was analyzed with the help of the theory of stigma and the term identity. We 

found the result to be that people with ADHD experiences difficulties in the educational 

world in relation to other people. It has come to our knowledge that people often felt it 

was more difficult before they received the diagnose because then they had other 

expectations that they had to confirm but were unable to. When they received the 

diagnose they often felt relieved and they had the opportunity to change their identity. 

This study also show the informants had been suffering from depression and had an 

understanding for people with ADHD that developed a riskybehaviour.  

In conclusion it can be said that people with ADHD have difficulties that affects their 

lives, more than one way. 

 

Keywords: ADHD, identity, psychosocial situation, diagnosis, risky behavior. 
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Sammanfattning  
 

Den här studien undersöker hur människor med diagnosen ADHD upplever hur det är 

att vara diagnostiserad med diagnosen. Detta har uppnåtts genom att undersöka 

individers tankar i fyra olika områden: psykosociala situation och effekten av att bli 

diagnostiserad, utbildning och riskbeteende. Den valda metoden var en kvalitativ studie 

med fyra intervjuer med människor som är diagnostiserad med ADHD från åldern 18 år 

och uppåt. Resultatet analyserades med hjälp av teorin stigma och begreppet identitet. 

Resultatet visade att individer med ADHD upplever andra svårigheter i 

utbildningsvärlden i relation till andra människor. Resultatet visade även att 

informanterna ofta kände att det var svårare innan de erhöll diagnosen eftersom de då 

hade andra förväntningar på sig som de var tvungna att leva upp till men var oförmögna 

till. När de blev diagnostiserade kände de ofta en lättnad och de hade möjlighet att 

förändra sin identitet. Det blev också tydligt att informanterna hade lidit av depression 

och hade en förståelse för andra människor med diagnosen ADHD. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att människor med ADHD har svårigheter som 

påverkar deras liv på mer än ett sätt.  

 

Nyckelord: ADHD, identitet, psykosocial situation, diagnos, riskbeteende. 
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1. Inledning 
 

Under vår praktikperiod har vi båda kommit i kontakt med många ungdomar som hade 

diagnosen ADHD. Det förekommer aktiva diskussioner kring ökning av diagnosen 

ADHD. Vår uppfattning är att det finns många tankar och hypoteser kring varför det 

skett en ökning av denna diagnos. Människor har en tendens att vilja kategorisera andra 

människor i grupper för att förklara deras beteende. Detta görs av både omgivning och 

individen själv (Drakos & Hydén 2011:16). Detta fick oss slutligen att fundera kring hur 

uppfattningen kring diagnosen ADHD ser ut i samhället och hur den i sin tur påverkar 

personer som har diagnosen. Denna studie kommer därför behandla personer med 

ADHD och deras uppfattning kring hur det är att leva med en ADHD-diagnos. Studien 

kommer även beröra hur övriga personers uppfattning av diagnosen påverkar de 

upplevelser som förekommer hos de som är diagnostiserade.
 

 

1.1 Bakgrund 
 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) diagnostiseras idag på människor 

som har svårt att kontrollera sitt beteende. För att diagnostiseras krävs att personen i 

fråga har haft dessa problem under en längre tid (under utredningen ska personen ha 

haft svårigheter i minst sex sammanhängande månader) samt att svårigheterna ska 

påverka personen i vardagen, exempelvis på arbetet eller i skolan. Hur ADHD yttrar sig 

är olika från person till person, många vuxna som haft diagnosen länge har lärt sig att 

hantera de problem som uppstår på grund av diagnosen men symptomen finns dock 

fortfarande kvar. Många människor med ADHD har uppmärksamhetssvårigheter vilket 

innebär att det kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe på en uppgift. Detta leder 

till att saker som av personen uppfattas som tråkigt eller jobbigt lätt glöms bort. De som 



 

5 

 

har ADHD med underkategorin hyperaktivitet/impulsivitet har problem med att de lätt 

blir rastlösa och har svårt att sitta stilla. Dessa symptom märks framför allt hos barn 

men förekommer även hos vuxna (Socialstyrelsen 2014:4ff).
 

Under åren har synen på ADHD diagnosen ändrats i takt med att 

orsaksförklaringarna varierat. Benämningen ”Minimal Brain Damage” fick i början av 

1920-talet spridning för att beskriva problem hos barn utan synlig hjärnskada. Runt 

1947 var det två amerikaner, Strauss och Lehtinen, som beskrev ett antal barn som 

hjärnskadade trots att de inte kunde peka på eller se någon specifik medicinsk orsak. 

Med utgångspunkt från Strauss och Lehtinen började benämningen hjärnskada användas 

mer generellt på människor som hade ett avvikande beteende. Benämningen ändrades 

sedan på 1960-talet till ”Minimal Brain Disfunction” vilket berodde på att en hjärnskada 

inte bör diagnostiseras enbart på ett avvikande beteende. Ett kort tag under 1960-talet 

var uppfattningen att ett avvikande beteende berodde på felaktig uppfostran och var en 

reaktion på omgivningen snarare än på grund av en organisk hjärnskada. De största 

förändringarna skedde under 1970-talet då uppmärksamhetsdysfunktion började ses 

som det centrala i störningen, tidigare låg fokus på motorisk hyperaktivitet och 

impulsivitet. När DSM3 reviderades 1987 infördes diagnosen ADHD och i DSM-IV 

1994 kvarstod benämningen ADHD men tre undergrupper infördes: 1) ADHD med 

huvudsak uppmärksamhetsstörning, 2) ADHD med huvudsak 

hyperaktivitet/impulsivitet, 3) ADHD av kombinerad typ, det vill säga både 

uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (Almer & Mandel Sneum 2012:21ff)
 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har ADHD biologiska orsaksförklaringar, det vill säga 

att ADHD till stor del är ärftlig. Uppväxtmiljön har dock betydelse för barns utveckling 

och vilka eventuella problem som diagnosen för med sig (Socialstyrelsen 2014:12).
 

1.1.1 ADHD och behandling 

 

Behovet av behandling varierar från person till person. Personer med diagnosen ADHD 

rekommenderas psykosociala och pedagogiska insatser. Ibland kan denna typ av 
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behandling behöva kombineras med medicin. I behandlingen läggs stor vikt vid att 

informera om diagnosen och vad ADHD är och hur den tar sig uttryck för olika 

individer. Detta för att öka förståelsen för diagnosen hos de som har fått diagnosen. För 

vissa räcker inte detta utan då krävs psykologisk behandling. Vid dessa fall används 

främst kognitiv beteendeterapi alternativt dialektisk beteendeterapi. Båda terapityperna 

går ut på att öva sig på nya färdigheter. Väljer man att även använda sig av medicin i 

behandlingen är detta oftast för att minska hyperaktiviteten och på så sätt öka 

uppmärksamheten för att lättare ta till sig psykologisk behandling (Socialstyrelsen 

2014:17ff). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Variationen av benämningar av ADHD som funnits under årens lopp visar att 

orsaksförklaringarna till diagnosen har ändrats, och så även synen på diagnosen och 

personerna som diagnostiserats. När det amerikanska psykiaterförbundets 

diagnosmanual DSM III publicerades ledde detta till ett ökat intresse av att kategorisera 

människor som avviker från normalt beteende, i andra grupper (Hallerstedt 2006:16). 

Detta har haft stor betydelse för utvecklingen av diagnostiseringen i modern tid.
 

Att diagnostiseras med ADHD kan väcka många känslor hos individen. Det kan dels 

vara en lättnad då personen får en förståelse för varför man reagerar som man gör. Det 

kan underlätta och bana väg för att hitta sätt att hantera diagnosen och få rätt hjälp, både 

av sig själv och av andra. Att diagnostiseras med ADHD och bli kategoriserad kan vara 

en lättnad för vissa individer då det hjälper dem i deras identitetssökande. Det kan också 

leda till en vi-känsla för en person som känt sig avvikande under större delen av sitt liv. 

De får nu en grupptillhörighet och kan på så vis hitta likasinnade människor (Kärfve 

2006:67).
 
Samtidigt kan en diagnostisering väcka jobbiga och negativa känslor. Att få 

en diagnos kan göra att den identitet som hunnits skapats rasar, och personen kan hamna 

i en identitetskris och en ny identitet måste byggas som stämmer in på den bilden som 

finns om diagnosen. Människor runt omkring kan även ändra sin relation till individen, 
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och helt plötsligt är individen en diagnos istället för en egen person. En persons egen 

attityd och övriga människors attityder föds ur någonting, det kan vara tidigare 

erfarenheter men kan också vara i vilka sammanhang en person har hört och läst om 

diagnosen och hur diagnosen beskrivs – om det är på individnivå eller samhällsnivå. 

Vad har det för innebörd för en individ att diagnostiseras med ADHD och vad är 

personens upplevelse kring detta? Ger diagnosen positiva konsekvens eller kan det 

upplevas som ett stigma? 
 

1.3 Syfte 
 

Syfte med denna studie är att undersöka hur personer med ADHD upplever diagnosen 

ADHD samt vilka konsekvenser diagnosen kan medföra.  

1.3.1 Frågeställningar  

 

-  Vad har det inneburit att bli diagnostiserad med en funktionsnedsättning? 

- Hur upplever personer med diagnosen ADHD: 

 deras psykosociala situation? 

 att skolgången fungerar/har fungerat? 

-  Har diagnosen medfört ett riskbeteende? Om så, på vilket sätt? 

1.4 Relevans för socialt arbete 
 

Vi tänker att vår studie har en stor relevans för socialt arbete då det är viktigt att lyfta 

fram personer som har ADHD och de känslor som en diagnos kan innebära, samt hur 

övriga samhället och de attityder som kan finnas kring diagnosen påverkar de personer 

som har ADHD-diagnosen. Via ökad kunskap kan nya strategier utvecklas för att 

personer med ADHD inte ska uppleva diagnosen som ett alltför stort hinder i vardagen.
 

 

2. Tidigare forskning  
 

2.1 Sökprocessen  
 

De databaser som har använts för att hitta forskning är Socindex, Discovery, Google 

Scholar och Libris som alla har tillhandahållits av Högskolan Gävle. Google har även 

använts för att hitta den forskning som ej funnits tillgänglig i fulltext inom högskolans 
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databaser. De sökord som har använts är ADHD, diagnos, identity, medication, 

behavioural. Vid sökningarna i högskolans databaser har vi angett att de ska vara 

kollegialt granskade genom att välja peer rewieved. 

 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Jones och Hesse (2014) har skrivit en artikel som behandlar hur tonåringar upplever det 

att ha en ADHD diagnos och hur det påverkar deras självbild och identitet. När unga 

människor som redan har börjat skapa sin identitet och får en diagnos är de tvungna att 

börja relatera till sig själva utifrån den givna diagnosen. De måste också acceptera att de 

nu befinner sig inom en ny kategori och ett system som säger att de är individer som till 

viss del är bristfälliga och saknar egenskaper som anses vara normala för alla 

människor. 

Jones & Hesse (2014) tar vidare upp att det finns tre olika subgrupper i ADHD: 

hyperaktivitet och impulsivitet, ouppmärksamhet och koncentrationssvårigheter samt en 

kombination av de två. I media är det den första gruppen som mest uppmärksammas, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Den subgruppen presenteras som en grupp barn som är 

avvikande och omedgörliga. Den andra gruppen, ouppmärksamhet och 

koncentrationssvårigheter, glöms däremot ofta bort i media. Ungdomar som får 

diagnosen ADHD kan hamna i en konflikt med sig själva då de plötsligt befinner sig i 

en grupp som inte längre anses vara ”normal” och vara avvikande. Det kan enligt 

författarna liknas vid att diagnosen blir ett stigma för vissa individer eftersom 

självbilden kopplas till grupper som individen själv inte ser sig tillhöra. 

Sammanfattningsvis kom studien fram till att unga människor med ADHD hade en 

känsla av att de saknade sociala förmågor och därför inte passade in och var socialt 

exkluderade. Att erhålla diagnosen ADHD kunde ge bekräftelse, förklaring och 

förståelse till dessa sociala svårigheter. För vissa förstärkte diagnosen känslan av att 

vara socialt exkluderad medan det för andra var en lättnad och gav verktyg till en 

förändring. Processen till att acceptera sin diagnos är komplex och blir inte lättare av det 

finns en stereotypisk bild av de barn som har ADHD som ”problembarn”.  

Det pågår också mycket forskning kring hur ADHD kan skapa ett riskbeteende. 

Bernfort, Nordfeldt och Persson (2007) har skrivit en artikel där de utreder om barn med 

ADHD kan få svårigheter i vuxen ålder. Enligt författarna upplever barn med ADHD 

ofta svårigheter i sociala relationer och skolmiljöer. Det kan innebära att individer med 

ADHD i större utsträckning än andra individer kan ha svårigheter även i vuxen ålder.  
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Att få en ADHD diagnos som barn utesluter inte att som vuxen få en hög utbildning 

eller en yrkesutbildning men faktum är att barn med ADHD som grupp klarar sig sämre 

än sina icke-ADHD motsvarigheter. Omkring 15 % av de barn som diagnostiseras med 

ADHD befinner sig i en så kallad ”högriskgrupp”, vilket enligt Bernforts m.fl.(2007) är 

psykosociala problem, låg utbildning, missbruk, psykiska problem och riskbeteende. De 

tar också upp att de samhälleliga kostnaderna är högre för vuxna som har ADHD. Det 

kan bero på att individerna har svårt att erhålla arbete, sjukvårdskostnader kan bli högre 

(orsaker till detta är att individerna kan ha en psykisk sjukdom, ett missbruk eller ett 

riskfyllt beteende) och ett kriminellt beteende. 

Socialstyrelsen (2002:6ff) skriver om de svårigheter som personer med ADHD kan 

ha och vilka utmaningar de står inför. Socialstyrelsens utgångspunkt är att informera 

kring stöd och behandling som finns snarare än att utreda och forska vidare.  

Beckman och Fernell (2007:23ff) beskriver ADHD diagnosen ut ett flertal 

perspektiv: behandling, orsaksförklaringar, beteende, vilket har varit användbart i denna 

studie. 

Vi har också använt oss av en granskning som är utförd av Skolinspektionen där de 

behandlar behovet av mer kunskap kring svårigheter som kan förekomma hos elever i 

skolan och att skolan bör anpassas efter individerna istället för att individerna ska 

anpassa sig efter skolan. Skolsystemet som det är utformat idag passar endast en liten 

del av alla barn och ungdomar som går i skolan. Diagnostiseringen av ADHD ökar och 

därmed ökar behovet av ökad kunskap kring diagnosen och de konsekvenser den kan 

medföra (Skolinspektionen 2014). Även Granlund (2014) har skrivit ett kapitel i boken 

Evidensbaserad Elevhälsa angående elevhälsan och hur en diagnos kan påverka 

skolgången. En annan författare som också har nämnt problematiken i skolgången för 

barn med diagnoser är Gillberg (2013).  

 

 

3. Teorier och begrepp 
 

3.1 Stigma  
 

Stigma är en teori som förklarar hur en egenskap som en person har kan vara 

misskrediterande. Enligt Goffman skapar varje människa ett första intryck vid mötet av 

en ny person. Det är en persons yttre som är ramen för detta intryck. Utifrån det första 

intrycket uppkommer det sedan normativa förväntningar. Individen är dock inte 
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medveten om dessa krav för att möta dessa förväntningar, utan det blir endast tydligt när 

det är en individ som har egenskaper som faller utanför normen. En person som besitter 

oönskade egenskaper reduceras från en fullständig människa till en utstött människa, det 

vill säga individen har stigmatiseras. Goffman tydliggör att det endast är en 

stigmatisering i relation till olika faktorer, så som normer och grupptillhörigheter i 

samhället. Exempelvis kan en egenskap vara stigmatiserande i en grupp men i en annan 

grupp kan det vara avgörande för tillhörigheten till den gruppen (Goffman 2008:11ff).  

Goffman beskriver tre olika stigman: kroppsliga missbildningar, fel på den 

personliga karaktären (så som viljesvaghet, bristande hederlighet etc.) och ”tribala” 

stigman, det vill säga ras, etnicitet, religion eller nation. Vad som är gemensamt för alla 

dessa tre kategorier är att de har en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och 

som utesluter dem från en gemenskap trots att de även har egenskaper som motiverar att 

de är en del i gemenskapen. Goffman använder sig av begreppen de stigmatiserade och 

de normala där de stigmatiserade avviker från de normala (Goffman 2008:14).  

Goffman talar även om social och personlig identitet. Det förstnämnda är 

benämningen på den identitet som samhället ger individen och den sistnämnda är hur 

individen själv uppfattar sig. Det gör att en individ kan känna en viss ambivalens i 

relation till sitt eget jag. För att den stigmatiserade ska känna sig normal kan den ta 

avstånd från andra individer som har ett mer uppenbart stigma vilket innebär att den 

stigmatiserade har ett självbedrägeri. (Goffman 2008:113). Stigmateorin säger att en 

individ som har ett stigma tillhör den grupp med individer som har samma stigma. För 

individen kan den känna sig mer accepterad och normal om den väljer att tillhöra  

gruppen men utifrån sett förstärks och förtydligas stigmat (Goffman 2008:118ff).  

Tanken med att använda teorin stigma i studien är att en diagnos påverkar hur 

individen ser på sig själv och hur omgivningen ser på individen. Syftet med studien är 

att undersöka hur individer med diagnosen ADHD upplever diagnosen samt vilka 

konsekvenser diagnosen kan medföra. Vi ser att teorin stigma belyser hur det kan finnas 

ett samband mellan att diagnostiseras med ADHD och hur det kan påverka en person i 

olika sammanhang. Nackdelen med stigma är att det till stor del inte belyser 

problematiken på en makro-nivå utan den håller sig till mikro- och meso-nivå.  

 

3.2. Identitet 
 

Identitet är ett begrepp som har många olika innebörder, men det som är centralt för 

begreppet är att en individ har en identitet som definierar ens egen person. En person 
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har inte bara en identitet utan som medborgare i det nutida samhället har en person av 

flertalet olika identiteter. I och med att vi rör oss mellan olika kontexter byter vi 

identitet flera gånger dagligen, vi har en identitet på arbetet, en annan som partner, 

förälder eller kund. Drakos och Hydén (2011) urskiljer tre olika innebörder av identitet 

som används av samhällsvetenskapliga forskare i dagens samhälle och de tre är: 1) 

identitet som individualisering, vilket är det som skiljer ut en enskild person från andra 

personer, 2) identitet som social och kulturell kategorisering, det vill säga vilken person 

vi är i relation till hur vi kan kategoriseras, exempelvis man/kvinna, förälder, forskare, 

sjuk etc., 3) identitet som likhet över tid, det som gör att individen själv och människor 

runt omkring oss kan uppfatta oss som samma person trots att vi åldras och genomgår 

olika fysiska, psykologiska och sociala förändringar (Drakos & Hydén 2011:14f).  

 Det är inte bara individen som styr över sin identitet utan andra människor i våra 

närhet tillskriver oss egenskaper för att placera individen i olika kulturella och sociala 

kategorier. Identitet är då en fråga om hur individen kan positionera sig själv i relation 

till andra i det sociala samspelet, hur individen placeras av andra och hur individen kan 

förhandla sin egen identitet. Medicinska diagnoser kan ha viktig betydelse då det 

antingen kan uppfattas som en utmaning gentemot individens identitet, speciellt om det 

är ett hot och har en negativ verkan på individens identitet, exempelvis genom att 

individen förlorar egenvärde eller social ställning. Dock kan medicinska diagnoser även 

skapa en positiv känsla för individen genom att de får en förklaring och en benämning 

till något. Då blir det möjligt för individen att identifiera sig med diagnosen (Drakos & 

Hydén 2011:16).  

 

4. Metod  
 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsintervju då denna metod är mest lämpad för 

att besvara våra frågeställningar och på uppnå syftet med studien. I en kvalitativ intervju 

lägger fokus på informanten och frågorna kan utformas efter vad informanten har att 

säga. Vi valde en halvstrukturerad intervjuform för att detta är en fördel då vi som 

genomför studien kan följa syftet men det kan ske utan att det blir alltför fyrkantigt och 

styrt samtidigt som miljön kan ge en öppen kommunikation. (Kvale & Brinkman 

2009:19).  

 

4.1 Urval 
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För att få tag på informanter mailade vi organisationen Attention samt lade ut ett inlägg 

på Facebook där vi sökte personer över 18 år som var villiga att delta i en intervju. Via 

detta inlägg fick vi tag på fyra informanter. Dessa fick ta del av ett brev vi skrivit som 

var riktat till informanterna där vi beskrev syftet med studien och att intervjun var 

konfidentiell (se bilaga). Samtliga intervjuer genomfördes på ett café utifrån 

informanternas önskemål. Detta kan ha bidragit till att informanterna på grund av övriga 

människor runt omkring inte valde att dela med sig av allt. Dock var detta ändå det 

bästa stället vi kunde välja då det var informanternas val och vi förlitade oss på att de 

inte skulle valt ett café om de upplevde det som ett stort hinder. 

I början av studien hade vi för avsikt att få en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor för att se om det fanns påtagliga skillnader mellan könen. Denna idé om en 

jämlik könsfördelning hos informanterna fick vi dock frångå i brist på informanter som 

ville delta i en intervju. Det var ett flertal personer som ville delta i studien men det 

framkom att dessa personer hade ADHD och ytterligare en diagnos. Ett av kriterierna vi 

hade var att personerna endast skulle ha ADHD, vilket beror på att studien berör just 

diagnosen ADHD och uppfattningen om hur det är att leva med en diagnos kan variera 

då diagnoser kan vara olika omfattande. Ett annat kriterium var att informanterna skulle 

vara över 18 år. Åldersmässigt tänkte vi att det kan bli en alltför stor skillnad mellan 

ungdomar och barn samt vuxna. Enligt den tidigare forskning vi har läst uppfattar barn 

ofta att de är annorlunda när de vistas i skolmiljöer, intervjuer med vuxna innebär 

troligen att de fått en större insikt kring sin diagnos och den problematik den inneburit 

både under uppväxten och hur individen lever idag. Då människor enligt lag räknas som 

vuxna vid 18-års ålder blev detta en bra gräns att sätta i valet av informanter. I studien 

var det var fyra informanter som deltog, en man och tre kvinnor. Mannen var 19 år och 

studerade på gymnasienivå. En av kvinnorna var 48 år och arbetstränade. De två 

resterande kvinnor var 26 respektive 30 år och arbetade. Vi har valt att i resultatdelen 

använda oss av könsneutrala namn då vi inte ligger någon större vikt i 

könsfördelningen.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

För att utforma intervjuguiden läste vi artiklar från tidningen Dagens Nyheter för att få 

inspiration (se bilaga). Artiklarna skrevs under åren 2013 och 2014. Att vi valde Dagens 

Nyheter som tidning var för att vi inte ville använda oss av en regional tidning utan en 
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som var rikstäckande. Detta för att få en bredare bild över i vilka sammanhang 

diagnosen nämns. Vi har också sökt artiklar via Retriver och använt sökordet ADHD. Av 

sökresultatet har vi valt ut de artiklar som berör ADHD och som kunde vara till hjälp för 

studien. Utifrån detta såg vi att ett antal teman var återkommande och det är dessa 

teman som vi har använt oss av för att skapa intervjuguiden (se bilaga). I artiklarna 

diskuterades det mycket kring skolsituationen och de svårigheter som kan finnas för 

personer med ADHD i skolmiljön. Det framkom att ADHD ofta nämndes i samband 

med missbruk och kriminalitet. Framträdande var också måendet och hur sociala 

relationer påverkas av en diagnos. Funktionsnedsättning var även det något som ofta 

nämndes i samband med diagnosen. Diagnosticerandet var något som hade stor effekt 

på individerna. Utifrån detta valde vi att strukturera intervjuerna från temana 1) 

utbildning, som i denna studie innebär skolgången från årskurs ett till gymnasiestudier, 

2) psykosocial situation och betydelsen av att få en diagnos. Psykosocial situation 

innebär att en persons psykiska hälsa och personliga utveckling är beroende på sociala 

faktorer så som arbete, skola, socialt nätverk, fritidssysselsättningar etc 

(Psykologiguiden 2015), 3) riskbeteende, vilket avser sådant beteende som är 

destruktivt och negativt för personen som utför dem. Detta kan exempelvis innefatta 

missbruk eller kriminalitet som i sin tur kan påverka en persons sociala förhållanden 

(Psykologiguiden 2015), 4) funktionsnedsättning, med detta menas i denna studie en 

begränsning, psykisk eller fysisk, hos en person att utföra en önskad handling 

(Socialstyrelsen 2007).  

 

4.3 Analys 
 

Analysmetoden som använts i studien är tematisk analys. Med detta menas att 

datamaterialet delas in i underteman. Det kvalitativa materialet kan tolkas på många 

olika sätt och då är den tematiska analysen ett verktyg för att strukturera det insamlade 

materialet genom att identifiera olika teman i det insamlade materialet. För att hitta 

dessa teman ska empirin transkriberas för det möjliggör att återgå till materialet fler 

gånger. För att inte missa viktiga detaljer krävs det att transkriberingen blir så komplett 

och noggrant utförd som möjligt (Hayes 2000:173ff). Indelningen av temana har dels en 

deduktiv ansats då intervjuerna har utförts utifrån de förutvalda temana som 

utgångspunkt. Studien har även en induktiv ansats då undertemana har uppkommit 

utifrån det insamlade materialet. Analysprocessen kan därför beskrivas som abduktiv, 
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det vill säga en blandning av deduktiv och induktiv ansats (Stockholms Universitet 

2014). 

I denna studie spelades intervjuerna in via diktafon och transkriberades. Vi 

transkriberade två intervjuer vardera och försökte transkriberade så ordagrant som det 

var möjligt. Resultatet skrev vi sedan med hjälp av citat för att styrka vad informanterna 

beskrivit och för att ge en tydligare bild av den information de givit oss. Citaten valdes 

ut utifrån syftet och de förvalda temana. Varje tema redovisas enskilt och analyseras 

därefter. Detta för att tydliggöra vilka resultat de olika temana hade. 

I analysfasen valde vi att utesluta funktionsnedsättning som ett eget tema eftersom 

det under intervjuerna inte lades någon större tyngdpunkt i detta temaområde. Därför 

valde vi att inkludera synpunkter kring området funktionsnedsättning i temat 

psykosocial situation och betydelsen av att få en diagnos.  

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
 

Validitet är att mäta det som avses att mäta eller i det här fallet undersöka. Har en studie 

låg validitet innebär det att studien inte har behandlat det som syftet avser. Ett sätt att 

mäta validiteten i en studie är att den är tydligt strukturerad och att alla delar är tydligt 

beskrivna. Reliabilitet är att resultatet kan återskapas vid upprepade mätningar och 

tolkningar genom att använda samma metod (Lilja 2005:294). Resultatet störs inte av 

ändrade omständigheter så som tid, plats och intervjuare. För att få en tillförlitlighet i 

studien är det viktigt med både hög validitet och reliabilitet (Elofsson 2005:66). Hög 

reliabilitet kan fås genom att frågorna är tydligt formulerade, annars kan informanterna 

ha olika tolkningar av frågorna (Lilja 2005:294). För att uppnå detta har vi under varje 

intervju utgått från intervjuguiden. Vi har till största möjliga mån försökt skapa en trygg 

miljö för att personen i fråga ska våga uttrycka sig och känna sig bekväm. Det har vi 

exempelvis gjort genom att intervjupersonen har fått välja plats för intervjun. Det som 

kan kritiseras är att frågorna i intervjuguiden följs upp av uppföljningsfrågor, vilka är 

beroende på vad intervjupersonerna uttrycker och därmed varier uppföljningsfrågorna.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 
 

Författarna har tagit i beaktning de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) utformat. Informationskravet har följts på så sätt att informanterna informerades 

om att deltagande i studien var frivilligt, att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande 
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samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. Innan personerna intervjuades fick 

de utskickat via mejl ett informationsbrev med fakta kring studiens syfte och vad deras 

roll i studien var.  

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att informanterna har gett sitt samtycke till sitt 

deltagande. Det har skett muntligt. Även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

uppfyllts på så sätt att författarna har informerat kring tystnadsplikt och att personliga 

uppgifter inte kommer lämnas ut, utan endast användas i studien. Personerna har också 

avidentifieras (Vetenskapsrådet 2002: ff).  

5. Resultat och analys 
 

Resultat och analys kommer att redovisas under varje tema, de temana är psykosocial 

och betydelsen av att få en diagnos, utbildning och riskbeteende. Varje tema kommer 

innefatta underteman. Först redovisas resultatet under varje tema som därefter 

analyseras utifrån vald teori och tidigare forskning.  

5.1 Psykosocial situation och betydelsen av att få en diagnos 

5.1.1 Resultat 

 

5.1.1.1 Psykiskt mående 

 

Tre av informanterna, Sam, Kim och Lowe, beskriver att de någon gång i livet drabbats 

av en depression och fått detta diagnostiserat av läkare. Sam berättar att hen äter 

antidepressiva än idag, medan de övriga två i dagsläget inte har några problem med sitt 

psykiska mående. Den fjärde informanten, Alex, beskriver att hen har haft perioder i 

livet då det varit tufft och måendet har varit relativt ostabilt, men har inte diagnostiserats 

med depression. Sam beskriver att i samband med diagnostiseringen av ADHD fick 

Sam veta att hen led av en depression. 

 

”Jag kämpar fortfarande med depressioner, även om jag har antidepressiva så 

kämpar jag fortfarande. Det går upp och ner väldigt mycket. Jag kan vakna på 

morgonen och må bra och på bara någon timma så kan jag dippa. Innan jag fick 

diagnosen var jag nog jättelångt nere. Det kan dröja någon dag, vecka eller 

någon månad innan jag är bra. Alltså man är inte riktigt på topp, men idag har 

jag huvudet över vattnet” 

 

Här beskriver Sam hur det är att leva med diagnosen och hur måendet påverkas. Sam 

beskriver att måendet pendlar mycket upp och ned, och att det finns fortfarande en risk 
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att Sam åter hamnar i en depression. Sam beskriver även att utredningen som gjordes 

kring ADHD var krävande, det var jobbiga tester och personen fick en känsla av att hen 

var dum: 

 

”Vissa test var extremt jobbiga. Det blev bara kaos i huvudet. Jag kände mig 

dum, det här som är så enkelt” 

 

Kim, Alex och Lowe beskriver alla att det psykiska måendet idag är stabilt. Kim och 

Lowe som tidigare haft en depression berättar att denna inföll innan de blev 

diagnostiserade. Ingen av dem visste då att de haft detta utan blev diagnostiserade 

utifrån den information de gav i utredningen till läkaren. 

 

5.1.1.2 Identitet och självkänsla 

 

Övergripande i intervjuerna framkommer det att informanterna under uppväxten och 

även i vuxen ålder känt sig sämre i jämförelse med andra och därför haft ett dåligt 

självförtroende. Detta på grund av att de märkte att de hade större svårigheter än andra 

när det gällde att koncentrera sig och slutföra saker. De beskriver känslor som att de 

kände sig dumma och korkade. De kände själva att det var dem det var fel på, att de inte 

passade in. Innan diagnostiseringen av ADHD hade de svårt att förstå sig själva, de 

visste inte varför de handlade och reagerade som de gjorde. Alex berättade att: 

 

 ”Jag kände att det var, att det var nåt som inte var helt riktigt... Alltså det var 

nåt som inte stämde, jag kunde inte förstå, jag kunde inte fatta vad det kunde 

vara” 

 

Överlag beskriver informanterna att de även påverkades av andras uppfattningar och 

åsikter då folk runt omkring såg på dem på ett visst sätt. I skolan var de stökiga och hos 

kamraterna kunde de märka en irritation kopplat till informanternas beteende. Trots 

detta var beteendet ingenting de kunde styra över då de inte visste vad det var som 

framkallade det. Vissa av informanterna uppfattade att personer började förvänta sig ett 

visst beteende och de blev placerade i olika fack. 

 

5.1.1.3 Att diagnosticeras med ADHD 

 

Samtliga informanter beskriver en känsla av stor lättnad när de blev diagnostiserade 
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med ADHD. De berättar att diagnostiseringen gav svar på många frågor och de fick 

äntligen svar på varför de agerade som de gjorde och varför de hade de svårigheter de 

hade. Lowe beskrev att: 

  

”Ja jag tycker det var en väldig lättnad att få en diagnos å kunde jag se vart 

problemen ligger. Oj det är på grund av adhdn, jag fick ett svar varför jag hade 

mina bekymmer. Då var jag inte lika förtvivlad varje gång det körde ihop sig” 

 

Lowe uppgav att vetskapen om diagnosen gjorde att hen själv blev uppmärksam på vad 

anledningen till svårigheterna var. Detta ledde till att reaktionen över att saker inte alltid 

gick som planerat inte påverkade Lowe lika starkt som innan. 

Samtliga informanter uppgav att efter att de fått diagnosen ADHD kunde de börja 

lära sig att hantera den problematik de upplevt. Några blev hjälpt av medicinering och 

samtliga byggde upp olika strategier för att övervinna svårigheterna. Överlag upplevde 

personerna att diagnostiseringen enbart varit positiv då den hjälp dem att förstå sig 

själva för att sedan kunna hantera de svårigheter som ADHD-diagnosen för med sig. 

Samtliga upplever fortfarande svårigheter men de har accepterat diagnosen, de stöter på 

hinder i vardagen men de känner att vetskapen om diagnosens makt gör det lättare att 

planera och strukturera upp vardagen som ett steg mot ett enklare liv. 

 

5.1.1.4 Funktionsnedsättning 

 

Vad som framkom under intervjuerna var att informanterna inte ansåg att diagnosen var 

en funktionsnedsättning. De såg det som att de hade svårigheter i vardagen men att 

diagnosen också kunde vara något positivt, en styrka. En informant, Alex, beskriver att 

diagnosen inte är en funktionsnedsättning, utan ett funktionshinder. Alex säger så här: 

”Det är klart att det är jag som är felet, men man ska inte se det som ett fel, men 

kanske en positiv sak. Upplever det inte som en funktionsnedsättning. Ibland som 

ett funktionshinder, mest i skolan, när det inte finns stöd. Den hjälpen finns inte, 

att inte få den hjälp som behövs.” 

 

Lowe uttrycker att diagnosen var något positivt: 

”Man är speciell, man är inte som alla andra. Det blir mer personlighet. Nämen 

det är väl det positiva, kan man lyckas att hitta det från aggression till 

motivation eller till styrka att träna hårdare, plugga hårdare. Hittar man den är 

det nog himla bra med ADHD.” 
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5.1.2 Analys  

 

5.1.2.1 Psykiskt mående 

 

Depression är enligt tidigare forskning någonting som är vanligt förekommande hos 

personer med ADHD. Det förekommer främst hos barn med ADHD, men kan även följa 

en person till vuxen ålder. Detta får individen svar på under utredningarna då 

svårigheterna under uppväxten tas upp (Beckman & Fernell 2007:32). Flera av 

personerna som har intervjuats i studien har gått igenom depressioner, varav en 

fortfarande medicinerar för detta. Samtliga av informanterna utreddes för ADHD 

relativt sent, den tidigaste utreddes under tonåren. Samtliga beskrev svårigheter genom 

barndomen och uppväxten och hur detta påverkade måendet. Då diagnosen inte var 

utredd visste inte personerna varför de kände och reagerade som de gjorde, och varför 

de ibland kände sig ledsna och uppgivna. Jones & Hesse (2014) har lyft att som barn 

och ungdom diagnostiseras med ADHD kan påverka det psykiska måendet då 

identitetsskapandet är i process och att diagnostiseras med ADHD kan göra att denna 

identitet som personerna tillskrivit sig själv med hjälp av andra måste ändras. Att inse 

att man som person har brister och saknar vissa förmågor som andra personer besitter 

kan vara omvälvande på många sätt och resultera i en dålig självbild (Jones & Hesse 

2014). Intervjupersonerna beskriver främst situationer i skolmiljön där de märkt att de 

inte varit som alla andra. Andra elever och lärare bekräftade att de var annorlunda. Det 

var i skolmiljön som informanterna uppfattade att ADHD-diagnosen medförde flest 

negativa konsekvenser vilket påverkade deras psykiska mående. Vår analys är att 

personer i olika sammanhang kan ha olika identiteter och det kan därför vara naturligt 

för personer med en ADHD-diagnos att i vissa fall uppfatta sig själv som annorlunda. I 

andra fall kan de passa in relativt bra i normen och inte uppfatta sig själva som 

avvikande. Det är därmed naturligt att skolmiljön är en av de sammanhang där 

avvikande beteenden blir extra synliga för personer runt omkring och främst för 

personen som har en diagnos (Drakos & Hydén 2011:14f). 

Goffman talar som tidigare nämnts om social och personlig identitet där den sociala 

identiteten är den identitet som samhället tillskriver individen medan personlig identitet 

är hur individen själv uppfattar sig. Om dessa identiteter inte går hand i hand med 

varandra kan det skapa förvirring hos individen och ambivalens till den egna personen 

(Goffman 2008:113). I denna studie beskriver informanterna relativt ingående hur de 

känner och har känt sig i jämförelse med andra människor, hur de känt sig sämre än 
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andra och därmed fått dåligt självförtroende. Det kan då, för att tillskriva Goffmans 

teori, ha skett en krock för informanterna mellan deras sociala och personliga identitet. 

Informanterna har en personlig identitet där de själva har en uppfattning och idé kring 

hur de är som personer och vad de klarar av. De har även en social identitet där 

människor runt omkring, i informanternas fall ofta studiekamrater och lärare i skolan, 

talar om och visar på olika sätt hur de uppfattat informanterna. Då dessa identiteter inte 

har stämt överens med varandra har informanterna blivit ambivalenta kring sin egentliga 

identitet och detta påverkar såklart det psykiska måendet. 

 

5.1.2.2 Identitet och självkänsla 

 

Att som barn eller tonåring, eller för den delen vuxen, inte känna att man kan uppfylla 

omgivningens krav medför stora påfrestningar på det psykiska måendet. Allt eftersom 

en person växer upp möts hen av olika förväntningar som med åren ökar och blir allt 

fler och större. Klarar ett barn eller ungdom inte skolan uppfattas personen ofta 

som ”misslyckad”, och har man som vuxen inget arbete uppfattas man även då 

som ”misslyckad”. Att omge sig med personer som passar in den mall och klarar av de 

förväntningar som finns gör att en person med ADHD får en bekräftelse på att det är 

honom/henne det är ”fel” på. Informanterna beskriver just att ser de till dem själva så är 

de rätt nöjd och uppfattar inte alltid att de har några speciella hinder eller svårigheter. 

Dessa hinder tillkommer i relation till andra människor och till samhället.  

En av informanterna beskrev att hen är relativt tillfreds med livet som det är. Längre 

fram i intervjun börjar personen i fråga jämföra sig med sina syskon vilket medför en 

viss nedstämdhet över att inte ha det som syskonen har. Informanten kände sorg över att 

inte ha det som vuxna räknas ha, så som familj, arbete och liknande. Levander & 

Rasmussen (2007) beskriver att personer med ADHD utsätts ofta för så kallade 

överkrav, det vill säga att omgivningen ställer krav som de får svårare att uppfylla på 

grund av diagnosen och därför ställs de ofta inför misslyckanden. Det kan handla om 

misslyckanden i skolmiljön, sociala relationer med familj och vänner och liknande. 

Barn med ADHD hamnar oftare än andra barn i konflikter och det är relativt vanligt att 

de misslyckas i samspelet med andra. Det är även vanligt att barn med ADHD klandras 

oftare än får beröm över bland annat skolarbetet. Då de många gånger har trots- och 

aggressionssvårigheter reagerar de ofta stark på misslyckandena. En vanligt 

förekommande reaktion är att lägga skulden på sig själv, se sig själv som avvikande och 

anse att man inte passar in (Levander & Rasmussen 2007:64f) Detta visar att de system 
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och det samhälle en person lever i med dess förväntningar som detta innefattar, skapar 

ett utanförskap och en känsla av misslyckande när individen inte lyckas leva upp till 

förväntningarna. 

Goffman beskriver att gällande beteenden är inget beteende utstickande 

och ”konstigt” i sig självt, utan endast i jämförelse med andra beteenden och om det 

frångår vad som förväntas av en person i olika sammanhang och kontexter. Han menar 

att om en person har ett beteende som inte passar in i normen och inte är ett förväntat 

beteende, blir detta ett avvikande beteende i relation till övriga. Detta leder till 

stigmatisering (Goffman 2008:11ff). Att ett beteende inte blir avvikande förrän det 

jämförs med normen kan ses tydligt i intervjuerna som gjorts i denna studie. När 

informanterna beskriver sig själv och de konsekvenser ADHD-diagnosen har medfört är 

beskrivningarna ofta i sammanhang där informanterna ser till sig själv i relation till 

andra. De beskrivningar som gjorts av informanterna där de beskriver sig själv som 

sämre än andra, är ofta i sammanhang där det finns en tydligt uttalad norm i vilken 

informanterna inte passar in. ADHD-diagnosen kan upplevas som ett stigma för 

personerna, men denna känsla av stigmatisering har ofta kommit i sammanhang där det 

är tydligt att de inte passar in i normen, som exempelvis i skolan. Därmed behöver inte 

en ADHD-diagnos alltid vara ett stigma, men det blir framträdande i vissa specifika 

sammanhang. 

 

5.1.2.3 Att diagnostiseras med ADHD 

 

Vikten av att få en diagnostisering beskrivs tydligt både under intervjuerna och i tidigare 

forskning. Forskning visar att en utredning kring en eventuell ADHD-diagnos görs 

främst för att en person ska få en förklaring till sitt agerande och sina känslor. Detta för 

att lära sig hantera dem med hjälp av olika strategier (Beckman & Fernell 2007:34). 

Även informanterna beskriver detta och känslan av lättnad när de fick bekräftat att de 

hade en ADHD-diagnos. De kände efter diagnostiseringen inte lika stor frustration när 

saker inte gick som det var tänkt. De upplever även i vuxen ålder hinder i vardagen på 

grund av diagnosen, däremot har de flesta vuxna med ADHD utarbetat olika strategier 

för att hantera sin diagnos i vardagen och hindren som uppstår kan därmed verka mindre 

för vuxna i jämförelse med barn och ungdomar (Teeter 2004:363). Vikten av att 

tillskrivas en diagnos och få en förklaring till olika beteenden och svårigheter kan även 

härledas till vikten av att ha en identitet. Informanterna beskriver under intervjun att den 

identitet som de tillskrev sig själv och som även tillskrevs av andra under uppväxten var 
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övervägande negativ då de var stökiga, bråkiga och impulsiva. Att sedan få en 

förklaring till dessa beteenden gör att identiteten kan omskrivas. Dels kan personen med 

ADHD-diagnosen ändra uppfattning om sig själv och förstå att det inte är något 

större ”fel”, och dels kan även förståelsen för omgivningen runt omkring individen öka 

(Drakos & Hydén 2011:16). 

Samtliga av informanterna upplever idag mindre svårigheter i vuxen ålder än de 

gjorde i barndomen. Att själv kunna välja och anpassa sin vardag efter de styrkor och 

svagheter diagnosen medför resulterar i att personerna inte självmant sätter sig i 

sammanhang där de uppfattas som avvikande och inte passar in i normen, och därmed 

får ett stigma. Istället kan individerna välja sammanhang där de passar in, kanske 

sammanhang där personer med ADHD kan mobilisera sig för att själva inte sätta sig i en 

stigmatiserad position (Goffman 2008:118ff). 

 

5.1.2.4 Funktionsnedsättning/funktionshinder 

 

Informanterna beskriver att diagnosen inte endast för med sig nackdelar utan den kan 

även innebära något positivt. Det har framkommit att diagnosen inte ska ses som en 

funktionsnedsättning, utan snarare som ett funktionshinder då det är i olika miljöer, 

exempelvis skolan, som den ter sig negativt för individen. Det är inte individen i sig 

som felet ligger i, utan att individen inte kan få det stöd som hen behöver. Drakos & 

Hydén (2011) skriver om hur en medicinsk diagnos kan ha en viktig betydelse för en 

individ. Det kan antingen vara något positivt, då personen för en förklaring och 

benämning till problemet men det kan också ha en negativ inverkan då det är en 

utmaning mot den identitet som redan finns skapad (Drakos & Hydén 2011:16). Enligt 

samhället och forskarvärlden är ADHD en funktionsnedsättning. Informanterna håller 

inte med om detta då de ser att de har brister men de säger att uppfattningen om att 

bristerna skulle vara något negativt beror på strukturella problem.  

 

5.2 Utbildning  

5.2.1 Resultat 

 

5.2.1.1 Känslan av att inte passa in i systemet 

 

Under intervjuerna framkommer det att en av de största prövningarna och utmaningarna 

som funnits för informanterna var skolgången. Sam gick ut nian men fortsatte sedan inte 

studera på gymnasiet. De övriga tre har alla läst på gymnasiet och tagit examen där, men 
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vägen dit var krokig och lång. Kim berättade att: 

 

”Jag passade inte in i skolan, tyckte det var tråkigt och kunde inte koncentrera 

mig. Det gjorde att jag störde andra och fick ofta skäll av lärarna för att jag inte 

satt still. Skolorna borde anpassas efter alla, inte bara de som har läshuvud” 

 

Kim beskrev att skolsystemet inte är till för de som har hyperaktivitet, och att sitta och 

koncentrera sig på samma uppgift under en hel lektion var många gånger en omöjlighet. 

Dessa känslor kring skolan har för de flesta framför allt gällt grundskolan. Samtliga som 

läst på gymnasienivå beskriver att det var ett annorlunda klimat där och de kände sig 

mer accepterade. Alex berättade att: 

 

”Idag i gymnasiet tycker jag faktiskt det har varit bra, det måste jag säga. Jag 

tycker ingen har satt mig i något fack eller så. (…) Jag var dryg, störig i åttan 

och nian. Andra tyckte väl jag var jättedryg, ibland kanske de tyckte jag var 

rolig när jag kom med små kommentarer” 

 

5.2.1.2 Specialstöd i skolan, en hjälp eller stjälp? 

 

Alex och Lowe berättade att de i gymnasiet fick extra hjälp med skolarbetet i form av en 

speciallärare. Detta gjorde att de i gymnasiet ändå lyckades bättre än tidigare då de fick 

mer hjälp. De beskriver att studiekamraterna ibland uppfattade dem som dryga och 

stökiga vilket gjorde att de själva kände sig som ett ”problembarn” och att de inte 

passade in i idealet. Att vara en av de elever som behövde specialstöd beskrivs av Lowe 

så här: 

 

”Det är ju tråkigt att inte vara en del av klassen, och vara en del av de utstötta. 

Nu har det inte varit så jobbigt för mig, mina kompisar har accepterat mig och 

det är jag tacksam för” 

 

Här beskrivs skolsituationen som extra utsatt för de som har ADHD, och då speciellt i 

de yngre åldrarna. Detta på grund av att det är många skolelever och även lärare som 

inte kan sätta sig in i hur det är att leva med diagnosen. Flera av informanterna önskar 

att skolan skulle ha fler speciallärare och lägga större tyngd på att inte behandla klassen 

som en stor klass, utan istället se individerna i den. Det framgår dock att vara en av dem 

som behövde speciellt stöd i skolan (som beskrivs i citatet ovan), fanns det en känsla av 
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att vara ”en av de utstötta”, trots att de var accepterade av sina kompisar. En av 

informanterna upplevde även att hen kunde få gliringar angående detta och Lowe ger 

nedan ett exempel på detta: 

 

”Fick skojskämt – du går ju i din egen lilla klass.(...) fick små pikar, var en del 

av de utstötta” 

 

Alex och Lowe som fick stöd i skolan uppfattade detta som en hjälp för att klara 

studierna, samtidigt som det ökade utanförskapet och känslan av att inte vara en i 

klassen. Relationen med övriga skolkamrater blev lidande då det bekräftades av 

personen av annorlunda och inte lika ”välfungerande” som övriga. 

Överlag beskrev informanterna att de själva kände sig annorlunda och att de inte 

passade in. Speciellt stark var denna känsla i skolåldern då idealeleven skiljer sig så 

pass mycket från en person med ADHD. Detta ledde till att det blev problem i skolan, 

flera skolkade och några beskriver även hur det kunde bli bråk runt omkring dem. 

Samtidigt bekräftades denna känsla av att vara annorlunda av andra elever och även 

lärare. Elever kunde fälla kommentarer och de kände som att de blev placerade i fack. 

På utvecklingssamtal i skolan fick de höra att de behövde bli lugnare och behövde träna 

på att koncentrera sig mer i skolan på lektionerna. Skolmiljön bekräftade hela tiden att 

personernas beteende och reaktioner var avvikande och icke önskvärt. De som fullgjort 

gymnasiet av informanterna uppfattade att gymnasietiden var bättre. Dels fanns större 

möjligheter för extra stöd och dels fanns även likasinnade kamrater. Inför gymnasiet 

hade de även möjlighet att påverka skolgången genom att välja gymnasielinje. En av 

informanterna som då var medveten om sin problematik och svårigheterna med att 

koncentrera sig på lektionerna, valde då en gymnasielinje med idrottsinriktning. Där 

fanns möjlighet att vara med andra aktiva samt undgå stillasittande lektioner i 

möjligaste mån det gick. 

5.2.2 Analys 

 

5.2.2.1 Känslan av att inte passa in i systemet 

 

Gillberg (2013) beskriver att skolan har en stor och avgörande roll för en persons 

välmående och utveckling. Barn och ungdomar med ADHD har det överlag svårare än 

andra för att passa in i skolmiljön samt uppnå de lärandemål och de krav som sätts. 

Under skolåldern upplevs barn som senare kommer att diagnostiseras med ADHD att de 
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är busiga och ouppfostrade. När de börjar i skolan och kraven på koncentration och gott 

uppförande ökar blir det svårare för dem med ADHD då de har svårt att sitta still och 

koncentrera sig på en och samma sak under en längre tid. De har även svårt att inte följa 

sina impulser, de stör sina klasskamrater och även andra problem kan växa fram, till 

exempel läs- och skrivsvårigheter (Gillberg 2013:56f) 

Skolgången är ett återkommande tema under samtliga intervjuer. Informanterna 

kopplar ofta sitt mående till tiden i skolan och kan se flest hinder och störst problematik 

under denna tid i livet. Samhället idag har ett tankesätt om att skolan är en av de 

viktigaste faktorerna till ett fortsatt bra liv. En fullgjord skolgång medför mycket större 

möjligheter för en individ än för dem som har hoppat av studierna tidigare. Detta kan 

göra att informanterna hittills har upplevt sin ADHD-diagnos som störst hinder under 

skolgången, just för att de är medvetna om hur viktig och många gånger avgörande den 

är. Skolgången brukar beskrivas som en av de största skyddsfaktorerna barn och 

ungdomar kan ha, en väl fungerande skolgång ger en motståndskraft mot att exempelvis 

hamna i ett kriminellt leverne (Lagerberg & Sundelin 2012:216f). 

Framför allt beskriver informanterna hur de inte klarade av vad skolan krävde, att 

sitta still på lektionerna och koncentrera sig på en sak. Granlund (2014) bekräftar att 

skolgången blir den första uppenbara, och kanske även överlag den största, prövningen 

för en person med ADHD. Skolan innefattar långsiktiga mål och framställer en mall på 

hur eleven ska vara för att vara en ”godkänd” och lyckad elev. Att vid upprepade 

tillfällen misslyckas med att passa in i denna mall och misslyckas med skolgången som 

personerna vet är så viktig, leder till en dålig självkänsla. Det finns här ett samband 

mellan psykisk hälsa och skolgången, flertalet misslyckanden ökar risken för psykisk 

ohälsa vilket i sin tur leder till ökade negativa tendenser i skolan (Granlund 2014:53ff). 

Informanterna beskriver just detta under intervjuerna, hur de upplevde att de blev 

placerade i olika ”fack” då de inte klarade av kraven som ställdes på dem. 

Informanterna uttrycker att de har upplevt att skolsystemet inte är upplagt för att passa 

dem och deras psykiska mående och självkänslan påverkades starkt av detta då samtliga 

beskriver att måendet under skoltiden överlag var sämre än efter skolgången. Något som 

är intressant angående skolgången är att informanterna upplevt störst svårigheter och 

hinder under grundskoletiden. När de sedan började läsa på gymnasienivå upplevdes det 

av informanterna som studerat på denna nivå att skolgången blev lättare och inte lika 

påfrestande som tidigare. De kände sig mer accepterade av sina kompisar och upplevde 

ett större stöd från lärare. För att relatera detta till begreppet identitet kan det beskrivas 
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att i en skolmiljö finns det elever som lärare och hela skolsystemet tillskriver en och 

samma identitet. Detta innebär att alla elever har samma förväntningar på sig och 

förväntas uppnå samma mål inom de olika ämnena. När en elev med ADHD får samma 

förväntningar på sig som övriga elever händer det ofta att denna elev inte lyckas uppnå 

alla dessa förväntningar. Detta påverkar individen och den egna identiteten, men även 

den identitet som övriga runt omkring tillskriver denne (Drakos & Hydén 2011:16).  

 

5.2.2.2 Specialstöd i skolan, en hjälp eller stjälp? 

 

Skolinspektionen har gjort en granskning av hur skolmiljön är för elever som är 

diagnostiserade med ADHD. Via denna granskning har det framkommit att barn med en 

ADHD-diagnos ofta har svårt att koncentrera sig på skolarbetet och har ett bristande 

konsekvenstänk vilket kan leda till inlärningssvårigheter samt svårigheter att få en bra 

relation till sina skolkamrater. Skolinspektionen uttrycker att skolan har ett ansvar för att 

varje elev får det stöd som behövs för att uppnå målen som finns. Stödet bör utvecklas 

utifrån varje individs specifika behov. Granskningen som har gjorts visar ett en 

förbättring behöver göras gällande att kartlägga elevernas behov, anpassa 

undervisningen samt utvärdera hur det specialanpassade stödet har fungerat. 

Granskningen visar även att det finns en brist på specialkompetens kring ADHD-

diagnosen vilket kan leda till att problemen och behoven inte blir ordentligt utredda 

(Skolinspektionen 2014) 

Skolinspektionens granskning visar vad informanterna i studien under intervjuerna 

har uttryckt. Relationen till skolkamraterna var ansträngd då informanterna upplevdes 

vara störande enligt kamraterna. Informanternas upplevelse av skolan påverkades även 

av känslan av att inte kunna få den hjälp som behövdes. De uttrycker att skolsystemet är 

anpassat efter idealeleven och när det kommer elever som inte passar in i denna norm 

finns inte tillräckligt med resurser eller kunskap för att tackla de problem som då kan 

uppstå. Det framkommer att informanterna i skolmiljön fått bekräftat att de inte klarar 

av saker som andra gör, och denna känsla har även förstärkts av själva skolsystemet, 

lärare och klasskamrater. Granskningen av skolor som gjorts av skolinspektionen utifrån 

barn med ADHD visar detsamma som informanterna önskar av skolan, en ökad 

individuell anpassning samt mer specialiserad kunskap inom området ADHD och 

inlärningssvårigheter. De uppger att det är önskvärt att systematisera individuellt stöd 

för de som har behov av detta (Skolinspektionen 2014). Två av informanterna har 

beskrivit att ett specialstöd även kan bli ett ytterligare sätt att stigmatisera dessa 
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personer, och detta har de upplevt då de fått kommentarer kring detta vilket har gjort att 

de själva känt att de inte varit en del av klassen. Att lyfta ur elever som redan uppfattas 

som ”avvikande” och sätta dem i en grupp tillsammans med andra elever med liknande 

problem kan även enligt Goffman förstärka den stigmatiseringen som finns samtidigt 

som det kan upplevas som positivt för eleverna då de sätts i en grupp där de kan känna 

sig accepterade och ”normal” (Goffman 2008:118ff).  

 

5.3 Riskbeteende 

5.3.1 Resultat 

 

5.3.1.1 Identitet och normer 

 

Det framkommer i intervjuerna att informanter har olika erfarenheter av temat 

riskbeteende. Det kan dock sägas att det inte var främmande för någon av informanterna 

att ett riskbeteende kan kopplas samman till ADHD. Alex säger så här: 

”Det är väl sant asså, det är ju mycket folk som inte får den hjälp de behöver. 

Jag hade ju bara tur som fick den lärare jag fick, annars hade jag nog 

misshandlat personer.” 

Kim uppger att hen under sina ungdomsår hade ett kriminellt beteende:  

”Jag umgicks med några polare, och vi du vet, snattade, snodde cyklar. Jag vet 

även att vi gjorde inbrott någon gång. Det var dem jag kunde hänga med, alla 

andra var ba typ, jag vet inte. De förstod inte mig.” 

Alex uppger:  

”Snattat, nämen jag har väl krossat ngt fönster någon gång när jag var i den 

åldern, åttan till nian. Då var man väl lite gangster, men det var ngt fönster där 

som gick… aldrig misshandlat någon, sen har väl ord kommit ut som har vart fel 

ibland.” 

Lowe fortsätter beskriva vilken skillnad det har blivit sedan den påbörjade 

medicineringen: 

”Ja, jag har ju aldrig, jag har lärt mig att hantera det ganska bra när jag flyttat 

med aggressioner. Medicineringen har hjälpt också, jag är inte lika arg längre. 

Idag har jag lärt mig att stänga av, asså är det någon som är dryg, så det har 

varit skönt att ta medicinen för annars hade man väl velat gjort något.” 

 

5.3.1.2 Missbruk 

 

Angående droger och andra missbruk framkommer det att en informant hade rökt 

cannabis under en period i hens liv. Kim berättar: 
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”Jag rökte på, och då blev jag blev liksom lugn och det kändes bättre. Jag 

började när jag var 13, sedan fortsatte ja. Sluta i perioder för jag fick kontakt 

med soc, annars hade jag fortsatt. Sluta sen på riktigt några år efter gymnasiet.”  

Lowe beskrev hur hen aldrig hade provat droger. Däremot hade hen druckit alkohol, 

men i liten mängd eftersom hen hade medicinering insatt. Lowe beskrev hur det inte är 

bra att dricka alkohol och samtidigt medicinera för ADHD. I samma citat utfrågas Lowe 

hur den påverkades av att dricka alkohol: 

”Dagar då jag dricker får jag inte ta medicin, så  

nu dricker inte jag alkohol så ofta, så jag behöver inte ta medicin då, men näe 

ibland har jag väl kanske märkt att jag blivit arg men jag har aldrig slagit 

någon.” 

 

Resultatet visar att en av informanterna har testat droger under en längre tid men det är 

tre personer som endast provat alkohol. De alla säger sig ha en förståelse för medias 

framställning och att det kan vara en riskfaktor att ha ADHD. Anledningen till att de 

inte har provat droger eller hamnat i ett drogmissbruk beror på att de har fått den hjälp 

som de behövde eller haft stöd från början.  

5.3.2 Analys  

 

5.3.2.1 Identitet och normer 

 

Levander & Rasmussen (2007) uppger att de flesta ungdomar som brukar droger vill 

uppnå en berusning men för ungdomar med ADHD tillkommer det ytterligare ett motiv, 

nämligen att känna sig ”normal”, vilket kan ses som stark motivation i en värld där 

personer utanför normen kan känna sig utsatta. Användandet av droger blir en slags 

självmedicinering. Forskning visar att individer med ADHD kan reagera avvikande på 

alkohol och därför kan de övergå till andra droger så som narkotika (Levander & 

Rasmussen 2007:66f).  

Det har skildrats i resultatet att ungdomar med ADHD har en svårighet att platsa in i 

normen och har svårt att finna sin roll i socialt accepterande sammanhang. Istället kan 

de söka sig till avvikande grupper för att där skapa en identitet. Detta medför en större 

risk att utveckla ett riskbeteende och ett beteendemönster där de exempelvis utför 

kriminella handlingar eller hamnar i ett missbruk (Socialstyrelsen 2002:143). 

En informant förklarar hur hen umgicks med andra ungdomar som avvek från 

normen för att det var endast där hen blev förstådd. I det umgänget förekom det droger 

och kriminalitet. För en individ som har svårt med sociala kontakter och har svårt att 
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hitta sin roll i sociala situationer kan det vara en frihet att hitta ett umgänge som 

accepterar en som den är och att få känna en grupptillhörighet. Goffman talar om hur en 

person som besitter oönskade egenskaper placeras utanför normen och inte längre ses 

som en fullständig människa (Goffman 2008:11ff). För individer som har ADHD kan 

det betyda att det uppstår en ambivalens mellan deras sociala och personliga identitet. 

Då enligt den sociala identitet, som samhället skapar, personen är bristfällig medan 

individer med ADHD kanske inte ser sig själva på det sättet. Här söker sig individer till 

andra människor som har liknande problem eller till miljöer där de inte blir 

stigmatiserade, exempelvis kriminella miljöer eller där det förekommer droger 

(Goffman 2008:113ff). 

I sociala sammanhang har det blivit tydliggjort att det kan finnas en svårighet, 

kamrater som inte förstår eller utsätter personer med ADHD för gliringar. Det kan 

finnas en ambivalens mot ”normala” personer, en önskan att vara normal och umgås 

med de ”normala” men samtidigt förstår de inte hur det är att leva med ADHD vilket 

gör att individen dras till likasinnade personer för att känna en grupptillhörighet. Det var 

en informant som uppgav att den umgicks med likasinnade personer för att det var 

personer som hade förståelse för hens problematik. Det kan kopplas till att det finns en 

viss bild i samhället av ungdomar som har ADHD som ”problembarn”. Samtidigt som 

det blir exkluderande att umgås med andra barn som har samma diagnos eller andra 

svårigheter blir det en känsla av grupptillhörighet och en känsla av samhörighet, även 

om de i samma process förstärker den stereotypiska bilden av ”problembarn” (Jones & 

Hesse 2014).  

5.3.2.2 Missbruk 

 

I resultatet framkom det att det fanns en förståelse för att individer med ADHD har ett 

missbruk eller utvecklar ett kriminellt beteendemönster. Anledningen till att det inte var 

någon av informanterna som hade ett ihållande missbruk var för att de fick stöd när de 

hade behov av det. Enligt Bernfort, Nordfeldt och Persson (2007) är det 50 % av de 

individer som har persistenta symptom av diagnosen som har ett drogmissbruk. Det 

framkommer också att personer med ADHD har en tidigare alkohol- och drogdebut än 

andra och de går ofta över till ett tyngre missbruk, narkotika. Denna överlappning sker 

också med ett kortare intervall mellan drogdebuten och tills individen har ett missbruk 

vilket minskar chanserna för att behandling ska lyckas. Levander & Rasmussen (2007) 

skriver att för ungdomar som har diagnosen ADHD är förstagångsupplevelsen av droger 

väldigt stark. ADHD symptomen, rastlöshet, sociala hämningar, ångest, social fobi, 
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depression och låg självkänsla försvinner när individen tar droger. En känsla av 

normalitet kan infinna sig hos individen för första gången. I samtal kan individer med 

ADHD hålla med om att droger är farligt och något negativt som bör undvikas. Detta 

kan dock vara svårt att följa i praktiken när individen står inför grupptryck. Det bör även 

tas med i beräkningen att individer med ADHD kan ha svårt med konsekvenstänk och 

långsiktigt tänkande samt vara impulsiva. Om de står inför valet att tacka ja eller nej till 

droger, kan det vara svårt att tacka nej om man redan har haft en positiv upplevelse av 

drogbruk (Levander & Rasmussen 2007:66f).  

Goffman talar om att individer är stigmatiserade om de frångår normen, vilket 

personer med ADHD gör automatiskt då de enligt samhället har en 

funktionsnedsättning. Om de dessutom börjar bruka droger och umgås med andra 

avvikande personer förstärks stigmat. Samtidigt som individen känner sig bekräftad och 

erhåller en känsla av normalitet blir det i ”övriga” samhället ett förstärkt stigma 

(Goffman 2008:118ff). Det är dock ingen av informanterna som har haft ett ihållande 

missbruk eller ett kriminellt beteendemönster vilket går emot de generaliseringar som 

forskningen gör.  

 

6. Diskussion 
 

För att sammanfatta studien kort har den undersökt hur personer upplever att ha 

diagnosen ADHD och vilka konsekvenser diagnosen kan medföra. Vi har undersökt 

detta genom att utgå från tre olika teman som vi har funnit via efterforskningar i media. 

De tre temana var psykosocial hälsa och betydelsen av att bli diagnostiserad, utbildning 

och riskbeteende. Det som har framkommit av studien är att informanterna har upplevt 

svårigheter. Det har varit svårigheter som har funnits främst i deras uppväxt och i 

samband med skolgången. Forskningen pekar på att det finns en stor chans att personer 

med ADHD utvecklar ett riskbeteende, men i den här studien har det inte framkommit 

att någon av informanterna har gjort detta. De har dock en förståelse om så är fallet.  

Det har också blivit tydligt att informanterna har upplevt det som en lättnad att ha 

blivit diagnostiserade då de har medfört en förklaring till de svårigheter som de upplevt. 

Innan de blev diagnostiserade hade de samma förväntningar på sig som alla andra. När 

informanterna beskriver att de har upplevt att de har haft ett avvikande beteende är det 

oftast i samband med skolgången. Det är i det systemet det har blivit tydligt att de inte 

passar in i normen. Det har varit den största prövningen som de har fått gått igenom 
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men det blev sedan lättare när de började i gymnasiet. De hinder som individer med 

ADHD upplever kan bero på omgivningen och de normer som finns och inte dem 

själva. När de sedan började gymnasiet hade de större valfrihet och kunde medvetet 

välja bort de system som inte passar dem.  

De normer som existerar i de olika strukturer där informanterna har vistats i under 

uppväxt och vuxen ålder har varit problematiska att möta upp vilket gav en känsla av 

misslyckande och utanförskap. Detta var speciellt tydligt i skolan. Informanterna fick 

det bekräftat dagligen via bemötandet av andra elever att de var annorlunda och 

uppfattades som ett störande moment i skolan. Lärarna beskrev dem i utvecklingssamtal 

som ”störiga”. Att tillskrivas en identitet som både bekräftas av andra och som i 

skolsammanhanget även är den personliga identiteten, att inte vara som andra elever och 

inte passa in i systemet, kan göra att denna identitet blir väldigt stark och svår att 

avskriva. Det är inte förrän individen hamnar i en annan struktur där hen mer passar in 

som identiteten som misslyckad kan avskrivas och ersättas med en identitet som är mer 

positiv och kan stärka självkänslan. Både aktuell forskning och informanterna uttrycker 

att de önskar mer stöd i skolan för att underlätta skolgången. Det framkommer att det är 

en brist på kunskap idag inom skolan kring diagnosen och att ge lärare ökad kunskap 

och utbildning i vad en ADHD diagnos kan innebära skulle kunna underlätta för elever 

med diagnos.  

En tanke som uppkom under studiens gång var huruvida ADHD kan ses som en 

funktionsnedsättning eller funktionshinder? Är det samhällets olika strukturer som gör 

att diagnosen uppfattas som ett problem? Samhället är utformat utifrån olika strukturer 

och normer och är det någon som inte passar in blir de exkluderade och kanske blir då 

uppfattningen att problemet läggs på individnivå istället för på samhällsnivå. Detta för 

att det kanske upplevs som lättare att ändra på en individ istället för hela 

samhällsstrukturer, och i och med det läggs ansvaret även över på individen. När det 

gäller ADHD kan fallet vara att det istället för att vara en funktionsnedsättning är ett 

funktionshinder, alltså att bristerna är på samhällsnivå istället för individnivå, och om så 

är fallet är det samhället som måste ändra på sina rutiner och strukturer.  

Samtliga av informanterna upplever idag mindre svårigheter i vuxen ålder än de 

gjorde i barndomen. En anledning till detta kan vara att de lärt sig hantera de hinder som 

kan uppstå, men kunskapen om diagnosen kan vara en nyckel till detta också. Att 

diagnostiseras med ADHD och ”tvingas” öka sin egen förståelse för diagnosen och vad 

det innebär att leva med ADHD kanske även har hjälpt informanterna att välja den väg i 
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livet som passar dem bäst, gällande exempelvis arbete och utbildning. Att ha en 

oförståelse och känna sig annorlunda, speciellt som barn och tonåring då människor är 

extra känsliga och försöker skapa och finna sin egen identitet, kan bidra till att känslan 

av att vara annorlunda hela tiden förstärks. Att måendet hos barn och ungdomar 

påverkas speciellt mycket av en ADHD-diagnos är därför naturligt utifrån att de inte har 

haft tillräckligt med tid och fått tillräckligt med kunskap och förståelse för diagnosen. 

För att diagnosen inte ska upplevas som negativ och föra med sig svårigheter krävs 

det en förändring i samhällsstrukturen och de normer som finns idag. Det krävs också 

att människor får en förståelse över hur diagnosen fungerar och att fokus hamnar på 

positiva aspekter och styrkor som kan komma från diagnosen istället för att ständigt 

fokusera på negativa aspekter. 

En problematik som vi har stött på var svårigheten att hitta forskning kring vuxna 

med ADHD för den mesta forskningen har berört barn och unga med ADHD. Det har 

därför gjort att studien till stor del har berört informanternas ungdomsår. Det ska dock 

påpekas att informanterna själva har berättat mycket om sin ungdomstid och om sin 

skoltid och det har framkommit att det är under ungdomsåren som det är mest 

problematiskt. Informanterna har varit engagerade i skolfrågan och det har lett till att 

temat utbildning har fått en stor roll i studien. Vad som är viktigt är att fråga sig varför 

just utbildning är det temat som har berört informanterna mest? Varför inte den 

psykosociala situationen eller temat riskbeteende? Det visar vilken påverkan skolan har 

på människors liv och att det är en stor del av identitetsbildandet. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Den metod som studien är byggd på anses utav oss som den mest relevanta metoden för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. En svårighet som uppkom var att finna 

informanter som endast hade diagnosen ADHD då det var många individer som hade ett 

flertal diagnoser. Det var flera som ville delta men som vi tackade nej till på grund av 

denna anledning. Sedan var det också individer som ville delta men som inte hade blivit 

diagnostiserade med ADHD men såg att de ändå hade diagnosen. Andra personer hörde 

av sig men det kom fram att de hade diagnosen ADD, vilket är en form av ADHD men 

som ändock har andra symptom.  

Vi hade endast fyra intervjuer vilket ansågs vara tillräckligt då intervjuerna var 

omfattande och på grund av tidsbrist gjordes bedömningen att fler intervjuer inte skulle 

hinnas med. Vi har inte tagit hänsyn till kön, ålder eller social status då fokus har varit 
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på personers upplevelser av diagnosen ADHD och då det bara var fyra intervjuer sågs 

det inte som nödvändigt att ha en jämlik könsfördelning av informanterna.  

I valet av teori gjorde vi ett medvetet val att se diagnosen som avvikande och det har 

lett till att intervjuerna har fokuserat på de svårigheter som uppkommer utifrån 

diagnosen istället för att lägga fokus på det som är positivt. Det som också har påverkat 

oss är forskningen som även den har tagit upp problematik med diagnosen istället för 

styrkorna. Forskningen som har berörts i den här studien har bekräftat informanternas 

berättelser och upplevelser. Den tidigare forskningen lyfter och belyser de svårigheter 

som en ADHD diagnos kan medföra och när vi under varje intervjutillfälle har beskrivit 

varje tema har tidigare forskning påverkat dessa beskrivningar vilket kan ha influerat 

informanternas svar.   

Sammanfattningsvis påverkas en individs upplevelser av omgivningen och den 

kontexten som de befinner sig i och bilden av sig själv formas av detta. Andras 

uppfattning blir som en slags sanning för sig själv.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi ser att detta är ett område där det behövs mer forskning kring för att professionella 

yrkeskategorier ska få mer kunskap kring ämnet. Vi ser att den fortsatta forskning skulle 

kunna ha ett genustänk och undersöka om upplevelsen av att ha diagnosen ADHD 

upplevs olika av män och kvinnor samt om det finns skillnader i hur samhället ser på 

män/pojkar som har ADHD i jämförelse med kvinnor/flickor med diagnosen. Det skulle 

också vara intressant att göra en studie som intervjuar ungdomar och vuxna för att se 

om det som kom fram i den här studien stämmer – att det är lättare att hantera diagnosen 

i vuxen ålder.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

 

Så här kommer intervjun gå till: 

I början av intervjun kommer vi att ställa några korta frågor kring din bakgrund, 

familjeförhållanden, utbildning, yrkesliv etc. och anteckna detta. Efter detta kommer vi 

att samtala kring olika temaområden, som vi har funnit efter en genomgång av artiklar 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Elever-med-ADHD/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Elever-med-ADHD/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Elever-med-ADHD/
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http://www.edu.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/teoretiska-utg%C3%A5ngspunkter
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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där diagnosen ADHD nämns, och vi kommer (om du ger din tillåtelse till detta) att spela 

in vårat samtal. Det kommer att finnas utrymme för dig att själv ta upp ämnen om du 

tycker att det är något som vi har missat och som borde finnas med. Om du inte vill 

svara på några av våra frågor eller vill avbryta intervjun är det bara att säga till. Tanken 

är inte att vi enbart ska fråga ut dig utan vi vill ha ett samtal där dessa frågor kan 

komma upp (men inte nödvändigtvis alla) så du behöver inte känna att du måste 

förbereda dig och ha ett färdigt svar till alla frågor.  

 

1. Inledande bakgrundsfrågor 

Nuvarande situation som gäller: 

- Boende (ort, boendeform) 

- Sysselsättning idag (arbete, sjukskriven, arbetslös, studerande). Sysselsättning 

före sjukskrivning/arbetslöshet? Hur länge har du varit sjukskriven/arbetslös? 

- Familj (ensamboende, sambo, särbo, singel, annat, barn?) Om barn, hur många? 

Hur gamla? Lever du tillsammans med barnens föräldrar? Om inte, hur bor 

barnen (varannan vecka, bara hos mamma, bara hos pappa, annat)? 

      Erfarenheter av att få diagnos 

Kan du beskriva hur det gick till när du fick din ADHD diagnos? Hur länge sen 

var det du fick din diagnos? Hur gammal var du då? 

- När förstod du att du hade ADHD? Berättar och beskriv hur den processen gick 

till i så fall. Visste du vad ADHD var? Vem var det som tog upp att du hade 

ADHD (läkare, psykolog, släkting eller kompis)? 

- Kan du berätta vad som hände under ADHD utredningen?  

- Beskriv hur kändes det att få en diagnos, att få ett namn på det? Kan du redogöra 

hur dina nära runt omkring dig reagerade? Vilken känsla hade du när du fick 

diagnosen? Varför?  

Tema 1) Mående 

- Kan du berätta om ditt mående. På vilket sätt påverkas du av din ADHD 

diagnos? På vilket sätt har du märkt av att du har ADHD? Berätta om ditt 

mående beror på diagnosen? Eller beror det på andra faktorer? 

- Anser du diagnosen ADHD påverkar ditt liv? I vilka situationer? När? Kan du 

ge exempel på en sådan situation? Hur ser du på andra runt omkring dig som 

inte har denna diagnos? På vilket sätt skiljer sig ditt liv från deras?  
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- Har du haft/har du behov av särskilt stöd? Får du den hjälp du behöver? Vilken 

typ av stöd har du fått?  

- Brukar du tänka på att du har diagnosen ADHD? Beskriv vilka känslor och 

tankar du har då. I vilka sammanhang tänker du på din diagnos? Tänker du ofta 

på dig själv som en person som har ADHD? Vad betyder det för dig?  

Tema 2) Droger/kriminalitet 

- ADHD nämns ofta i samband med droger och kriminalitet. Kan du berätta för 

oss vilka tankar du får kring det. Har du någon gång provat droger/alkohol? 

När? Vad? Hur? Har du utfört en kriminell handling? När? Vad? Hur?  

Tema 3) Utbildning 

- På vilket sätt har diagnosen ADHD påverkat dig i din skolsituation?  

- Hade du stöd i skolan? Vad?  

- Kan du berätta hur du tror att lärare och andra elever uppfattade dig? Var du 

öppen med att du hade ADHD?  

Tema 4) Funktionsnedsättning 

- Upplever du ADHD som en funktionsnedsättning? Eller är det ett 

funktionshinder? I vilka sammanhang är det i så fall en funktionsnedsättning? I 

vilka situationer märker du det? Vad beror det på?  

Avslutning  

- Vad mer kan du berätta om dig och ditt liv? Vad har vi glömt att fråga om? Får 

vi återkomma per telefon och ställa ytterligare frågor om vi har glömt fråga dig 

om något eller om det är några oklarheter?  

Du får också gärna kontakta oss om det är någonting du funderar på, eller om det är 

någon fråga du kommer på i efterhand. 

Tack för att du ställde upp på den här intervjun! 

Matilda Enocksson & Linnea Persson.  

 

Bilaga 2. 
 

 

Hej!  
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Vi är två studenter som går socionomprogrammet och ska nu skriva vårt examensarbete 

som är en kvalitativ studie om individer som har diagnosen ADHD. Syftet med studien 

är att efterforska personers upplevelser och känslor kring diagnosen samt hur de 

upplever att den allmänna uppfattningen kring diagnosen är. Vi söker därför informanter 

som har diagnostiserats med ADHD och är villiga att dela med sig av sin upplevelse och 

erfarenhet av detta genom en intervju med oss. Intervjun förväntas ta ca en timme och 

fokus kommer vara på upplevelser och känslor. I början av intervjun kommer vi att 

ställa några korta frågor kring din bakgrund, familjeförhållanden, utbildning, yrkesliv 

etc. och anteckna detta. Efter detta kommer vi att samtala kring olika temaområden. 

Dessa teman har vi kommit fram till genom att ha läst tidningsartiklar där ADHD 

nämns för att få fram vilka bilder av ADHD som finns. Inför varje temaområde kommer 

vi ha sammanställt en sammanfattning kring vad media har skrivit för att väcka tankar 

och funderingar hos intervjupersonen.  

Det kommer även finnas utrymme för dig att själv ta uppämnen om du tycker att det är 

något som vi har missat och som borde finnas med. Vår avsikt är att spela in intervjun. 

Du som informant kommer avidentifieras och ha möjlighet att avbryta intervjun när som 

helst under intervjutillfället. Tanken är inte att vi enbart ska fråga ut dig utan vi vill ha 

ett samtal och diskussion.  

Stämmer detta in på dig eller någon i din närhet? Hör då gärna av er till oss för 

ytterligare information eller vid övriga frågor om studien. Tack! 

Med vänliga hälsningar 

 

Matilda Enocksson - 072-734 83 56  

Linnea Persson - 070-377 12 40 

 

Vår handledare: 

Thomas Boman - tomas.boman@hig.se 

 

Bilaga 3 
 

http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
0509152014111648112223FB01F70E39ED0F6B9D8E1971&serviceId=2 
 

mailto:tomas.boman@hig.se
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014111648112223FB01F70E39ED0F6B9D8E1971&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014111648112223FB01F70E39ED0F6B9D8E1971&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014111648112223FB01F70E39ED0F6B9D8E1971&serviceId=2
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http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
05091520140924D9E488D83E4D101A4EFE0D4F85D782CE&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
0509152014060266DCA177465FC5941B34322EECE7B874&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
050915201405285C313D0D7C89FBF4F0DE7F3769E1177F&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
05091520140130BBAE705CCDFE7920CC0D13EAC43E2237&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
05091520131218593BF0757DC82DAB2E8BBA7EE646088C&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
050915201310309B8BDF830A17BD15A9F1E012A5414ABF&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
050915201310061C0698DFEC74263C06A9E5DC9E7B4A07&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
0509152013090193B22AEE7B010B47803D9799943DE9C4&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
05091520130519274575&serviceId=2 
 
http://web.retriever-
info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=
05091520130206229307&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140924D9E488D83E4D101A4EFE0D4F85D782CE&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140924D9E488D83E4D101A4EFE0D4F85D782CE&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140924D9E488D83E4D101A4EFE0D4F85D782CE&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014060266DCA177465FC5941B34322EECE7B874&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014060266DCA177465FC5941B34322EECE7B874&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014060266DCA177465FC5941B34322EECE7B874&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405285C313D0D7C89FBF4F0DE7F3769E1177F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405285C313D0D7C89FBF4F0DE7F3769E1177F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405285C313D0D7C89FBF4F0DE7F3769E1177F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140130BBAE705CCDFE7920CC0D13EAC43E2237&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140130BBAE705CCDFE7920CC0D13EAC43E2237&serviceId=2
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