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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att belysa och undersöka hur individer med diagnosen ADHD upplever 

att det är att leva med ADHD och hur de upplever att deras funktionsnedsättning har påverkat deras 

identitet och tillhörighet till omgivningen och om tidpunkten för diagnostiseringen har påverkat 

deras identitet och upplevelser av tillhörighet. Jag vill även undersöka hur vanligt förekommande 

det är att dessa individer med ADHD någonsin har upplevt sig bli stigmatiserade av samhället på 

grund av sin diagnos. Jag har genom att utföra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer försökt att få 

svar på dessa frågor och med hjälp av socialpsykologiska teorier så som Vanessa Mays teori om 

tillhörighet, Erving Goffmans teori om Stigma och Jonas Stiers och Anthony Giddens perspektiv på 

identitetsteorin och även med hjälp av ett antal vetenskapliga artiklar analyserat mitt insamlade 

empiriska material. De individer som jag har intervjuat bor i olika delar av Sverige utan någon 

relation till varandra, varav två av dessa intervjuer utfördes genom video-chattprogrammet Skype 

på grund av avståndet mellan oss. Alla respondenter är vuxna individer i åldrarna 24-60 och de hade 

många erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningen ADHD. I resultatet av arbetet kan jag 

urskilja tydliga tecken av att dessa respondenter har upplevt att deras diagnos har påverkat deras 

identitet och tillhörighet till omgivningen och att på grund av att de fick sina diagnoser i vuxen 

ålder kan ha påverkats både negativt och positivt av dessa erfarenheter. De har även alla upplevt ett 

utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning och sin diagnos, vilket kan tolkas som att de har 

varit stigmatiserade.

Nyckelord: ADHD, Identitet, Tillhörighet, Stigma, förståelse

Abstract

The purpose of this study is to investigate how individuals with the diagnosis ADHD feel that their 

diagnosis has made an impact on their identity and belonging to the society, and if the age when 

they got the diagnosis made an impact on their identity and belonging to the society compared to if 

they would have gotten doagnosed earlier or later in life. I also wish to investiate how common it is 

for these individuals to feel that they have been stigmatized by the society because of their 

diagnosis. I have through semistructured interviews tried to gather answers to my reseach questions 

and by help from the social psychologist theories of belonging by Vanessa May, Stigma by Erving 

Goffman and Identity by Jonas Stier and Anthony Giddens i have analyzed my gathered intervjuew 

material. The individuals i have interviewed live in different locations around Sweden with no 

relation to one another. I also did two of my five interviews on Skype because of the distance 
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between me and the individuals. All the individuals are adult from the age of 24-59 and they all 

have many experiences of living with ADHD. In the result of the paper i can see clear signs of that 

these individuals have experiences that their diagnosis has made an impact on their identity and 

feeling of belonging to their surrounding and that because that they all were adultd when they got 

their diagnosis the majority feel that even though they are thankfull for all the experiences that they 

have had because of their ADHD and late diagnosis they also feel that it would have helped their 

emotionalstate and identity if they found out when they were younger. The individuals also feel that 

they all have experienced being stigmatized because of their ADHD and the diagnosis itself.

Key words: ADHD, Identity, Belonging, Stigma, Understanding
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1. Inledning

I denna uppsats studerar jag hur det är för människor att växa upp och leva med ADHD i dagens 

samhälle. Mitt huvudfokus är att undersöka hur dessa individers upplevelser och erfarenheter av 

omvärldens bemötande påverkar dem i deras identitetsskapande och känsla av tillhörighet i 

samhället. Med fokus på identitet och tillhörighet avser jag även att undersöka hur individer med 

ADHD upplever sig vara stigmatiserade i relation till resterande samhälle på grund av sin diagnos. 

Orsaken till att jag valt detta ämne och tema är på grund av det fokus som lagts på denna 
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funktionsnedsättning i samhället och i media de senaste åren. Jag väljer att fokusera på identitet, 

tillhörighet och stigma på grund av att det är något jag själv blivit uppmärksammad på när jag har 

samtalat med individer med denna funktionsnedsättning, det vill säga att dessa individer ofta verkar 

uppleva problem med tillhörighet till andra individer eller grupper och har upplevelser av att ha 

blivit stigmatiserade. Människor med ADHD behöver bemötas på ett bättre vis än så, och för att 

detta ska kunna ske behövs det mer kunskap om ämnet och ett ökat medvetande i samhället om 

problemet. 

Människor som beter sig avvikande tenderar att uppleva utanförskap och stigmatisering i relation 

till resterande samhället. Orsaker till utanförskap och stigmatisering kan relateras till att samhället 

fortfarande saknar kunskap eller förmåga att anpassa sig efter dessa individer (Socialstyrelsen 

2004:11). Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD betraktas i många 

fall som avvikare då dessa individers beteenden skiljer sig från den rådande normen i samhället, 

vilket resulterar i att individerna riskerar att uppleva stigmatisering eller lida brist på tillhörighet. Ju 

större svårigheter dessa individer har att anpassa sig efter samhällets normer och ju svårare de har 

att leva ett drägligt liv, desto mer påtagligt blir detta stigma för individerna (Socialstyrelsen 

2004:15).

Jag har under min egen uppväxt ett flertal gånger varit i kontakt med individer med diagnosen 

ADHD och jag har då upplevt en samhörighet med dessa individer, vilket senare förklarades för 

mig då jag för nästan två år sedan själv fick diagnosen ADHD. Min uppfattning om individer med 

denna diagnos är att det finns mycket tydligt förekommande upplevelser av utanförskap och 

stigmatisering hos dessa människor och att detta kan ha en negativ inverkan på dessa individers 

självbild på längre sikt. Med bakgrund i min egna personliga erfarenhet av hur det är att växa upp 

och leva med ADHD är jag intresserad av att undersöka hur andra vuxna kvinnor och män upplever 

att det är att växa upp med denna diagnos och deras erfarenheter av hur omvärldens bemötande har 

påverkat dem i deras identitetsskapande och självuppfattning. Genom att utföra intervjuer med ett 

mindre antal vuxna kvinnor och män samlar jag in mitt empiriska material som jag sedan analyserar 

med hjälp av mina analytiska ramar som är tillhörighet, stigmatisering och identitet.

1.1 Problemformulering och frågeställning 

Med denna uppsats har jag som syfte att genom ett antal kvalitativa intervjuer med personer som är 

diagnostiserade med ADHD undersöka upplevelser och erfarenheter av att växa upp och leva med 
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funktionsnedsättningen ADHD som vuxen. Jag avser särskilt att med hjälp av dessa individers 

erfarenheter undersöka den betydelse ADHD:n har för deras identitet, känsla av tillhörighet till 

andra individer och till resterande samhället samt upplevelser av stigmatisering. Jag avser även att 

studera tidpunkten då individerna fick sin medicinska diagnos som en bidragande faktor för 

individernas identitetsskapande och känsla av tillhörighet och utanförskap då detta kan resultera i 

variationer i upplevelser för individerna beroende på vilken ålder de befunnit sig i när de fick sin 

medicinska diagnos. 

De analytiska ramar jag utgår ifrån för att studera detta fenomen är baserade i teorier om 

tillhörighet, stigmatisering och olika perspektiv på identitet. Teorin om tillhörighet är en teori av 

Vanessa May som relaterar till individers känsla av samhörighet till sin omvärld och deras känsla av 

bekvämlighet med vilka de är som individer. Denna teori använder jag för att se på hur individer 

med ADHD upplever att deras funktionsnedsättning och diagnos har påverkat känslan av 

tillhörighet och samstämmighet till sin omgivning. Teorin om stigmatisering, som är utvecklad av 

Erving Goffman behandlar utanförskap och hantering av stigma, vilket jag använder mig av för att 

se på hur individer med ADHD upplever sig själva i relation till samhället, ifall de upplever sig vara 

i ett utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning och diagnos och om de upplevt sig behöva 

dölja sin ADHD, det vill säga sitt stigma för omvärlden. Den sista teori jag avser använda mig av i 

mina analytiska ramar är identitetsteorin, vilket är en teori som jag valt att använda ur två olika 

perspektiv, Jonas Stiers och Anthony Giddens perspektiv. Identitetsteorin behandlar en individs 

identitet och skapande av den. Denna teori använder jag för att se på hur individer med ADHD 

upplever att deras ADHD och diagnos av denna har påverkat deras identitet och identitetsskapande. 

Jag undersöker även om tidpunkten för diagnostisering har påverkat individernas upplevelser av att 

växa upp med ADHD och om det har påverkat deras identitetsskapande och känsla av tillhörighet 

till omgivningen. 

De frågor jag har utformat utifrån denna problemformulering är:

Hur har individers upplevelser av att växa upp och leva med ADHD påverkat deras identitet och 

tillhörighet till andra människor och grupper och hur har tidpunkten för individernas 

diagnostisering påverkat dessa upplevelser?

Vilka upplevelser har individer med ADHD av utanförskap i relation till samhället och andra 

människor?
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1.2 Disposition

Uppsatsen disponeras på följande sätt; i inledningen finns ett kapitel bestående av inledande 

information följt av syfte och frågeställningar, sedan följer ett kapitel med bakgrund och tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar. Efter detta kapitel följer metodkapitlet där jag redogör 

för uppsatsens vetenskapliga ansats, förförståelse, metod, urval, tillvägagångssätt, tillförlitlighet, 

och slutligen en etisk reflexion. Därefter kommer ett kapitel där jag redogör för teoretiska ramar i 

form av teoretiska utgångspunkter, sedan följer ett kapitel av presentation av material där jag 

presenterar mitt empiriska material som är i form av livsvärldsintervjuer. Dessa presenteras i form 

av en tematisk presentation baserad på de olika teoretiska ramar jag har använt mig av, det vill säga 

identitet, tillhörighet och stigmatisering. Nästa kapitel som följer är socialpsykologisk analys och 

tolkning där jag presenterar den analys och tolkning jag utfört av det empiriska materialet med hjälp 

av de teoretiska perspektiv jag valt ut, därefter följer ett kapitel av sammanfattning av resultaten i 

analysarbetet. I det sista kapitlet presenterar jag reflektioner av mitt arbete och min arbetsgång i 

efterhand. 

2. Bakgrund 

I detta kapitel beskriver jag diagnosen ADHD, de olika karaktärsdrag som finns för diagnosen och 

hur ADHD fungerar i relation till samhället idag. Detta tar jag upp på grund av att jag vill ge läsaren 

en bra överblick över diagnosen, dess karaktärsdrag och hur samhället relaterar till den.

2.1 Symptom på ADHD

De vanligast förekommande kännetecknen för ADHD är bland annat överaktivitet, otålighet, 

irritabilitet, svårigheter med känsloreglering, överdriven pratighet, impulsivitet och svårigheter att 

relatera till andra individer (Socialstyrelsen 2014:12). Överaktivitet och överdriven pratighet är 

dock inte alltid ett måste för att kännetecknas att ha denna diagnos, utan det förekommer även att 

dessa individer har en normal aktivitetsnivå. Dock kallas diagnosen då för ADD, vilket betyder 

Attention Deficit Disorder. Svårigheter som impulsivitet, otålighet, uppmärksamhetsproblematik är 

vanligt förekommande och kan resultera i problem i vardagen för dessa individer. Ett barn med 

denna diagnos kan till exempel ha svårigheter med att se konsekvensen av sina handlingar eller 

uppleva svårigheter i att se helheten i specifika sammanhang. Det är även vanligt förekommande att 

dessa störningar leder till att individerna upplever att saker bara händer slumpartat och upplevelser 

av misslyckanden är för många och för vanligt förekommande. Det kan även förekomma att 

individerna känner sig missförstådda och därav upplever ett utanförskap i samhället eller bland sina 
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kompisgäng i yngre åldrar (Socialstyrelsen 2014:12). En mer positiv egenskap hos individer med 

ADHD är att när de funnit intresse för något specifikt så ökar dess kreativitetsnivå betydligt i 

jämförelse med individer utan diagnosen då de tänker snabbt, effektivt och är mycket 

uppfinningsrika när de hamnar i denna sinnesstämning (Socialstyrelsen 2014:13). Andra 

kännetecken hos individer med ADHD är att energinivån kan avta under dagen då det tar mycket 

energi att sortera ut intryck under dagarna för dem, vilket innebär att hjärnan är på helvarv konstant. 

De har även ett smärre beroende av motivation då de lätt tappar sin under tiden på grund av den 

uppmärksamhetsstörning som finns hos individerna.

Ett antal konsekvenser som kan ske för barn med ADHD i socialt umgänge med andra barn är att de 

är otåliga, har svårt att vänta på sina lekkamrater, har svårigheter i att reglera sina känslor och har 

en lägre tolerans mot motgångar. Tendensen att hamna i konflikter med andra barn är relativt hög då 

de har svårt att uppfatta lekars regler och poäng, vilket innebär att de lätt tar över kontrollen av 

leken och anpassar den efter sina egna villkor, vilket kan leda till problem med de andra barnen och 

det kan i sin tur leda till att barnet bli illa omtyckt och hamnar utanför gemenskapen 

(Socialstyrelsen 2014:13).   

2.2 ADHD och samhället 

ADHD är den mest använda termen för individer som har uppmärksamhetsstörningar, svårigheter 

med att kontrollera impulser och sin aktivitetsgrad. Enligt Socialstyrelsen beräknas hela 3-6% av 

alla barn i skolåldern ha ADHD och det är 2-3 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. ADHD är 

även ofta förenat med svårigheter att kontrollera sin motorik och att tolka intryck, vilket har 

resulterat i att termen DAMP även har utvecklats där svårigheterna är fokuserade på motorisk 

kontroll och perception (Socialstyrelsen 2014). Forskningen om ADHD har hittills haft sitt största 

fokus på barn, men enligt socialstyrelsen menar de att fler och fler fall av vuxna individer med 

denna funktionsnedsättning uppmärksammas då ADHD i de flesta fall inte är något som bara 

försvinner eller avtar med åldern. Denna funktionsnedsättning resulterar i stora konsekvenser för 

individers förmåga att fungera i sitt vardagliga liv och det har även en mycket substantiell påverkan 

på individers självbild, personliga utveckling och hälsotillstånd. Om en arbetsplats eller skola till 

exempelvis skulle förändra sina arbetssätt markant skulle detta innebära att individer med ADHD på 

dessa platser skulle uppleva svårigheter i att anpassa sig eller eftersträva de höga krav som finns på 

dem (Socialstyrelsen 2014:12). 
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Socialstyrelsen menar att det finns många olika faktorer som kan spela in på hur svårt en individs 

handikapp är. Det kan till exempel bero på vilka förutsättningar, vilken miljö och vilken situation 

individen är i vid tillfället (Socialstyrelsen 2014:11). De menar även att samhället måste förändra 

sin attityd gentemot denna diagnos för att individer med ADHD ska ha möjlighet att bli bemötta 

utifrån de förutsättningar de besitter. Detta kan enbart ske ifall samhället bemöter dessa individer 

med hög förståelse och anpassning för att de ska kunna utnyttja sina egna potential till fullo i 

samhället (Socialstyrelsen 2014:11). Vidare menar de att ADHD inte enbart påverkar individen och 

dess familj, utan hela samhället då det inte bör ses som ett familjeproblem utan en samhällsfråga. 

Funktionsnedsättningen ADHD har en stor påverkan på individens fysiska och psykiska hälsa och 

även en stor påverkan på dess förutsättningar och framtida utveckling. 

3. Tidigare forskning

I detta kapitel redovisar jag tidigare forskning som jag anser vara relevant för min uppsats. Jag tar 

exempelvis upp en artikel som behandlar hur det är att leva med ADHD i samtiden, där författarna 

genom en modell uttrycker hur en individ med ADHD upplever sitt emotionella tillstånd likt en 

pendel. Detta anser jag vara relevant på grund av att jag vill visa en bild hur det emotionella 

tillståndet kan vara för en individ med denna diagnos och med denna information visa 

funktionsnedsättningens inverkan på individens upplevelser av identitet och känsla av tillhörighet 

till sin omvärld. Jag beskriver även en artikel där temat stigma tas upp i relation till ungdomar med 

ADHD, och även hur deras självbild ser ut i relation till detta. Ytterligare ett antal artiklar som 

presenteras handlar om identitetsskapandet hos individer med ADHD och de sociala svårigheter 

som dessa individer möter under uppväxten på grund av sina funktionsnedsättningar. Jag avser även 

ta upp en artikel om hur högfunktionerande individer med ADHD många gånger riskerar att gå 

oupptäckta på grund av dess förmåga att kompensera för sina svårigheter i vardagen, vilket kan vara 

skadligt i längden för dessa personer. 

3.1 ADHD: Att pendla mellan kaos och kontroll

Toner m fl. (2006) undersöker hur vuxna män med diagnosen ADHD hanterar sin 

funktionsnedsättning i vardagen. Författarna menar att ADHD är en mycket invecklad störning 

karaktäriserad av impulsivitet, ouppmärksamhet och hyperaktivitet, vilket kan resultera i en börda 

på närstående och resterande samhället i form av stress inom familjen, negativa studieresultat och 

ekonomiska kostnader (Toner m fl 2006:247-248). De menar att vuxna med denna diagnos lever i 

ett ständigt tillstånd av kaos i strävan efter kontroll. I artikeln har begreppen kaos och kontroll 
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tilldelats olika kategorier. Det finns fem olika kategorier: kaos, strävan efter kontroll, få kontroll, 

förlust av kontroll och dubbelliv. Kaos framstår enligt Toner m fl. (2006) som det mest 

grundläggande psykologiska problemet för individer med ADHD och den process som innebär att 

hantera detta kaos beskrivs i artikeln likt ett dubbelliv där det sker ett kontinuerligt pendlande 

mellan kaos och kontroll. I kategorin kaos menar Toner m fl (2006) att tillståndet av kontroll är en 

mycket sårbar situation för individen då det upplevs som en stor svårighet att upprätthålla detta 

tillstånd på längre sikt för individen. I denna kategori upplever individerna ett annorlundaskap, en 

oförmåga att planera saker och en tendens att glömma saker i vardagen. I processen att få kontroll 

strävar individerna efter att strukturera upp vardagen i form av att planera, göra listor och bromsa 

sin impulsivitet (Toner m fl. 2006: 248). 

3.2 Stigmatisering och självuppfattning hos ungdomar med ADHD

Denna artikel skriven av Regina Bussing och Anuja Mehta (2013) behandlar hur ungdomar med 

ADHD blir stigmatiserade och hur de uppfattar sig själva i relation till denna diagnos. För att med 

framgång kunna hantera ADHD krävs ett medvetande om den allmänna närvaron av stigma och 

dess potentiella negativa konsekvenser och även dess medel att bestrida den med (Bussing & Mehta 

2013:17). Vidare beskriver de att stigma fungerar genom sociala processer som består av 

jämförelse, identifiering och nedskrivning. Den märkning som sker av dessa individer definierar 

dem som bristfälliga, avvikande och oönskade och kan vara av biografisk, fysisk eller 

behavioristisk sort, men även ett resultat av ett gruppmedlemskap. 

Bussing och Mehta menar vidare att det finns flera olika koncept och nivåer av stigma, såsom till 

exempel publikt stigma, artighetsstigma och självstigma. Publikt stigma visar sig i form av olika 

stereotyper, fördomar och diskrimineringar och detta har inte enbart inverkan på den 

diskriminerande, utan även på nära vänner och familj till individen. Detta kan i sin tur resultera i att 

de närstående upplever artighetsstigma, som då är en konsekvens av att de är i relation med den 

stigmatiserade. Självstigma är i sin tur en konsekvens av att den stigmatiserade har accepterat och 

tagit till sig av den uppfattning som andra har av individen (Bussing & Mehta 2013:17). Ser man 

sedan på stigma i relation till ADHD så menar de att dessa begrepp i relation till varandra har varit 

ett mycket debatterat ämne under de senaste åren. De uttalar sig även i artikeln om att de har hittat 

mängder av litteratur som belyst det faktum att individer som upplever ADHD-symptom står inför 

en avsevärd stigmatisering oberoende av dess ålder och att negativa syner av individer med ADHD 

har dokumenterats både hos vuxna och barn (Bussing & Mehta 2013:17). De nämner även att det 
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finns ett antal mätverktyg som avgör stigma i olika former enligt Bussing och Mehta. Dessa ses som 

mycket viktiga för att utvärdera den inverkan som anti-stigma program har på samhället. Trots 

dessa mätverktygs existens, det höga antal diagnostiserade individer i världen och det stora stigma 

som existerar bland dessa individer så finns det väldigt begränsat med forskning som behandlar 

dessa mätningar av stigma i relation till individer med ADHD (Bussing & Mehta 2013:17). 

Som sammanfattning i artikeln menar de att trots att den senaste forskningen ha hjälpt människan 

att öka sin förståelse för stigma och dess beståndsdelar i relation till individer med ADHD så behövs 

det fortfarande avsevärt bättre verktyg för att ha möjlighet att bättre förhålla sig till och bekämpa 

märkningen av detta stigma. Ett flertal anti-stigma program har utvecklats världen runt om i världen 

men inget av dessa har specifikt angripit stigmat i relation till individer med ADHD (Bussing & 

Mehta 2013:25). 

3.3 ADHD och förmågan att anpassa sig till samhället

Jag har även valt att skriva om en artikel skriven av Philip Asherson m fl. (2012) som fokuserar på 

de kulturella influenser och den sociala börda som finns på individer som lever med 

funktionsnedsättningen men som aldrig har fått sin diagnos eller de som fått den sent i livet. Jag 

anser att artikeln är relevant i mitt arbete då jag är intresserad av att se hur diagnosen påverkar 

individens identitet och känsla av tillhörighet och om bristen på diagnostisering eller en sen 

diagnostisering kan relateras till en rädsla för att få diagnosen eller om den har upptäckts sent av 

individen och läkare. Precis som i mitt egna intresseområde så går dessa författare igenom de 

kulturella faktorer som påverkar diagnostiseringen av ADHD, men det fokus jag vill lägga på i 

denna artikel är det höga antal individer som inte får sin diagnos förrän i vuxen ålder, eller om ens 

då på grund av deras förmåga att smälta in i samhället och dölja sina svårigheter för människor runt 

dem av rädsla för att sticka ut (Asherson m fl 2012:20). Detta på grund av att jag tror att många 

vuxna individer med denna diagnos riskerat att leva med sin funktionsnedsättning oupptäckt av 

läkare i många fall på grund av de former av kompenseringar som dessa författare uttalar sig om i 

artikeln. 

De menar i sin artikel att precis som många andra mentala störningar så har sociala och kulturella 

perspektiv en stor inverkan på vår förståelse av diagnosen ADHD. Detta kan enligt dem ha en 

mycket viktig roll i diagnostiseringen och acceptansen av denna hos människor. De menar alltså att 

vuxna individer med ADHD har en fallenhet att underskatta ADHD-symptomens inverkan på 
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människan, vilket många gånger kan resultera i att dessa individer istället lär sig att kompensera för 

sina brister och svårigheter relaterat till sin ADHD, såsom i karriärval eller livsstilsval i avsikt att 

kompensera för de symptom som individen har (Asherson m fl. 2012:20). Författarna belyser även i 

artikeln att vuxna individer med denna diagnos och fallenhet att kompensera kan ge ett sken av att 

de har fullkomligt fungerande liv, men att denna kompensering i att dölja sina egna brister förbrukar 

otroliga mängder energi hos individen. En annan riskfaktor enligt dem är den höga stressnivå som 

tenderar att existera hos vuxna individer med ADHD. Denna stressnivå är såpass hög på grund av 

de har en fallenhet att känna rastlöshet, emotionell instabilitet och lågt självförtroende (Asherson m 

fl 2012:20). 

 

Det är ett vanligt antagande att ADHD-symptom antas försvinna efter barndomen, men 

uppföljningsstudier har visat att runt 65% av barn med ADHD fortfarande visar symptom i vuxen 

ålder (Asherson m fl 2012:20). Det är enligt författarna en mycket låg andel individer som 

diagnostiseras med ADHD i relation till hur många människor runt om i världen som lever med 

funktionsnedsättningen utan att någonsin få diagnosen. En orsak till detta enligt dem kan vara den 

okunskap och låga kunskap som finns bland människor om ADHD och den felaktiga synen på 

ADHD och dess symptom och dess påverkan på individens mentala hälsa. En sak som författarna 

tar upp som jag personligen finner mycket intressant för mitt arbete är den uttryckta svårigheten 

som finns i diagnostiseringen av vuxna individer med ADHD. De menar alltså att denna svårighet 

kan existera på grund av att individerna har svårt att se tillbaka på sin barndom för att känneteckna 

tidigare symptom av ADHD eller att utföra självreflektion hos sig själv (Asherson m fl 2012:21). 

Författarna menar också vidare att det finns ett mycket stort antal högfungerande individer med 

ADHD som inte upptäcks på grund av dess förmåga att smälta in bland mängden och kompensera 

för sina brister och svårigheter (Asherson m fl 2012:21). 

3.4 Svårigheter i det sociala och mellanmänskliga

Jag har valt att använda mig av en artikel skriven av Margaret H. Sibley m fl. (2009), som 

undersöker om de sociala och kognitiva brister som finns bland barn med ADHD följer med dessa 

människor in i tonåren och vuxenlivet, men de vill även undersöka relationen mellan dessa social-

kognitiva brister och den funktionsnedsättning som yttrar sig i det sociala för dessa individer.  

Författarna menar att sociala interaktioner är som viktigast under tonåren för att kunna utvecklas 

emotionellt på ett hälsosamt vis. Om man interagerar med andra människor på ett framgångsrikt vis 

så utgör det en positiv inverkan på uppbyggnaden av sin identitet, detta utgör även en stor påverkan 
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på sitt välmående (Sibley, m fl. 2009:193). De uttrycker sig vidare om att en av de största 

svårigheterna för individer med ADHD är att ha fungerande mellanmänskliga kontakter, det vill 

säga att fungera i det sociala. Om de sociala färdigheterna brister riskerar individerna även att 

avfärdas av andra individer och på så vis ha färre vänner runt sig (Sibley m fl. 2009:193). 

Ungdomar med ADHD råder även enligt dem större risk att uppleva svårigheter i att bli accepterade 

av normativa samhällsgrupper i tonåren och vuxenlivet på grund av deras sociala brister. De sociala 

brister som Sibley, Evans och Serpell uttalar sig om i artikeln är bland annat social obekvämhet, 

högljuddhet, och impulsivitet. Den mängd individer som under uppväxten riskerar att inte känna 

någon acceptans från sin omvärld kan i vuxen ålder uppleva svårigheter i sociala relationer och 

uppleva ångest och emotionell stress (Sibley m fl. 2009:194). Något författarna tydligt konstaterar i 

sin artikel är att individer med ADHD upplever svårigheter i sina mellanmänskliga relationer, vilket 

har en förklaring i att dessa individer även upplever svårigheter i att förstå eller generera passande 

gensvar i sociala situationer. De poängterar även slutligen den täta relation som finns mellan de 

svårigheter som individer med ADHD har i sin sociala kognition och den brist i mellanmänskliga 

färdigheter som tydligast uttrycker sig under tonåren (Sibley m fl. 2009:198). 

I sammanfattning av detta kapitel anser jag att ett flertal av dessa artiklar bidrar något relevant och 

intressant till min analys, men de delar jag finner mest intressanta av dessa artiklar i relation till min 

problemformulering är exempelvis artikeln som behandlar stigma i relation till ungdomar med 

ADHD och hur deras självbild ser ut i relation till detta, vilket jag finner intressant på grund av det 

fokus jag själv lagt på stigmat inom ADHD och hur detta påverkar individernas sätt att se på sig 

själva i relation till samhället och till sin funktionsnedsättning. En annan artikel jag finner 

användbar i min analys är Sibleys artikel om svårigheter i det sociala och mellanmänskliga då detta 

är en mycket relevant fråga i relation till min problematisering då fokuset i denna artikel är att se på 

de sociala och kognitiva brister som ett barn med ADHD kan uppleva sig ha, samt hur detta 

påverkar hen i uppväxten och vilka konsekvenser dessa kan ha för det sociala livet och för 

individens identitet. En annan artikel jag finner intressant i relation till min problemformulering är 

artikeln om ADHD och individernas förmåga att anpassa sig till samhället. Artikeln belyser det 

faktum att många individer med ADHD aldrig får sina diagnoser eller får dem sent i livet på grund 

av dess otroliga förmåga att kompensera för sina brister och svårigheter i avsikt att passa in i 

samhället. Detta kan ses som intressant i relation till analysen och problematiseringen då viljan att 

anpassa sig till samhället kan grunda sig i en form av stigmastyrning, som Goffman uttalar sig om i 
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relation till begreppet Stigma, det vill säga ett sätt att dölja sitt stigma för andra människor. 

4. Metod

I detta kapitel diskuterar jag de metodiska delarna av mitt uppsatsarbete. Jag tar bland annat upp 

mitt val av vetenskapsteoretisk ansats och metod samt min förförståelse av ämnet, urval, 

tillvägagångssätt, tillförlitlighet samt etik.

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Jag har valt att använda mig av hermeneutiken som vetenskapstradition så jag upplever att denna 

tradition är mest fördelaktig för att undersöka mitt valda fenomen. Detta på grund av att 

hermeneutikens huvuddrag är att tolka och att få olika förståelsehorisonter att enas (Ödman 

2007:11). I mitt uppsatsarbete har jag tre olika förståelsehorisonter som jag avser ena under arbetets 

gång. Min första förståelsehorisont är den teoretiska som utgår från de socialpsykologiska teorier 

som jag använder mig av i uppsatsarbetet. Min andra förståelsehorisont är den empiriska, det vill 

säga den förståelsehorisont som de individer jag intervjuar har och den tredje förståelsehorisonten 

är min egna tidigare och nuvarande uppfattning om ämnet. Detta kallas även för en 

traditionsförmedling inom hermeneutiken. Hermeneutiken har ett huvudfokus på att skapa 

förståelse för den mening eller betydelse som något har i sitt sammanhang, i mitt uppsatsarbete är 

detta mycket användbart då detta skulle innebära att undersöka vad ADHD har för betydelse eller 

innebörd för individer i samhället, vilket är min avsikt med denna uppsats. 

Jag vill som tidigare nämnt undersöka individernas upplevelsevärld av att växa upp med ADHD, 

och att göra detta med en viss öppenhet för att min förförståelse av ämnet skulle kunna var felaktig. 

På detta vis har jag en öppenhet för att min tidigare förförståelse skulle kunna vara felaktig eller att 

den skulle kunna förändras eller utvecklas under arbetets gång. Att tolka något som en praktisk 

verksamhet innebär att förmedla mellan olika förståelsehorisonter i avsikt att dessa horisonter ska 

sammanvävas i ett samförstånd. Hermeneutikens grundkärna är att tolka i avsikt att frilägga mening 

till det område som utforskas. Denna tolkningsverksamhet relaterar till det som redan är känt och 

efter detta förekommer en tilldelning av mening vilket belyser framtiden och dess möjligheter 

(Ödman 2007:71). Per-Johan Ödman skriver i boken Tolkning, förståelse, vetande (2007), att detta 

är en form av pendling som sker mellan det förflutna och framtiden. Pendlingen lägger märke till 

både den enskilda tolkningen och processen i det hela. I relation till mitt arbete innebär detta att jag 

ska sammanväva de tre tidigare nämnda förståelsehorisonter till en samlad sådan. 
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Tolkningsverksamheten innebär även att, precis som hermeneutikens grundkärna är att jag skall 

använda mig av den redan kända vetskapen om mitt fält, det vill säga de vetenskapliga artiklarna, 

min egna personliga uppfattning och de teorier som jag tidigare uttalat mig om och på detta vis 

tilldela någon mening i ämnet och vidare belysa framtiden och dess möjligheter genom denna. I 

detta fall skall jag finna någon mening och klarhet om individer med ADHD i relation till 

tillhörighet, identitet och stigma och sedan förhoppningsvis kunna använda mig av denna forskning 

för att göra någon skillnad och se vad det finns för möjligheter i framtiden i denna fråga.   

Vid användande av hermeneutiken existerar som tidigare nämnts en öppenhet för att den 

existerande förförståelsen skulle kunna förändras eller motbevisas under arbetets gång. Även detta 

anser jag vara fördelaktigt då det är ett relativt känsligt ämne där jag undersöker en stigmatiserad 

grupp och bör på så vis agera med försiktighet och ett öppet sinne, fritt från fördomar och snabba 

slutsatser (Ödman 2007:70-71). I hermeneutiken är alltså inte fokus att finna en absolut sanning i 

forskningsarbetet, utan att nå en ökad förståelse av området. I relation till min valda 

vetenskapstradition så är dess motpol positivismen en mycket annorlunda vetenskapstradition, då 

dess metodik relaterar till att samla på sig information och utföra mätningar i avsikt att skapa 

statistik med naturvetenskapliga kopplingar (Bryman 2009:24). Positivismen tar inte heller hänsyn 

till de personliga, sociala eller samhälleliga faktorer under forskningsprocessen, vilket 

hermeneutiken har ett grundläggande fokus på. På grund av positivismens fokus på att finna en 

absolut sanning istället för en ökad förståelse finner jag att detta perspektiv inte är ett användbart 

sådant i mitt uppsatsarbete då min avsikt i arbetet är grundläggande hermeneutisk, då jag vill bilda 

och öka min förståelse för hur det är att leva med ADHD i dagens samhälle och hur omvärldens 

uppfattningar om denna funktionsnedsättning kan göra för inverkan på dessa individers 

identitetsskapande och upplevelse av tillhörighet till samhället (Bryman 2009:25). 

4.2 Förförståelse

Jag har haft som förförståelse att individer med ADHD många gånger i sin uppväxt kan uppleva ett 

utanförskap i samhället då de till exempel inte upplever och tänker på samma sätt som individer i 

deras omgivning och agerar utefter detta. Detta kan i sig skapa ett utanförskap då individerna inte 

alltid följer de specifika normer som finns i samhället om hur man ska bete sig och anses då som 

avvikare i grupper och i samhället i stort. Att finna en tillhörighet i samhället är mycket viktigt för 

en människa och min förförståelse har varit att detta kan vara en stor problematik för en individ 

med denna diagnos då denna tillhörighet vid många tillfällen brister på grund av de olikheter som 
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finns mellan individen med ADHD och människorna i dess omgivning utan diagnosen. Jag har även 

haft som förförståelse att individer med ADHD kan ses som stigmatiserade i samhället på grund av 

att de många gånger ses som avvikelser från normen och på grund av det utanförskap som denna 

grupp i samhället kan uppleva som en konsekvens av denna avvikelse.

Min förförståelse var att individer med ADHD ofta upplever problem med att interagera med andra 

individer i sin vardag, då det sker brister i kunskap och förståelse från utomstående individer om 

hur personer med denna diagnos fungerar i sin helhet om till exempel missuppfattningar eller 

konflikter uppstår. I det hermeneutiska arbetet är förförståelsen en mycket viktig del av arbetet då 

den grundar sig på vår förförståelse som fakticitet. Det innebär alltså att den förståelse vi har av 

ämnet kommer från den tidigare angivna förförståelsen, i detta fall att individer med ADHD kan 

uppleva ett utanförskap och ett stigma i samhället. En förförståelse är enligt Ödman även mycket 

viktig i det hermeneutiska arbetet på grund av att förförståelsen vägleder en forskare under arbetets 

gång och denna är avgörande för hur problematiseringen skapas under arbetets gång. Det innebär 

alltså att om det inte existerar någon förförståelse så finns det inte heller något problem. Finns det 

inte något problem, så finns det inte heller några möjligheter att lösa ett eventuellt problem (Ödman 

2007:102).  Ödman skriver även vidare i sin bok att det råder ett dialektiskt samspel mellan 

förförståelse, förståelse och intentionalitet, med det menar han att man genom att tolka och vidga 

sin förståelse så upptäcker man nya objekt att uppleva och sträva efter. På detta vis skapas en ny 

mening med möjlighet att sträva åt en annan riktning, vilket i sin tur kan utveckla ännu en ny 

förförståelse åt forskaren (Ödman 2007:103). Det finns två grundprinciper enligt Ödman som man 

använder sig av i behandlande av förhållningssätt. Den ena principen är vad Gadamer kallade för 

det öppna frågandets princip och den andra principen handlar om hur vi förhåller oss till vår 

förförståelse. Det öppna frågandets princip, som jag avser att lägga mitt största fokus på, handlar 

om att förhålla sig till sitt tolkningsmaterial som om man stället en fråga till något man inte vet 

svaret på (Ödman 2007:237). Avsikten med en sådan princip är att sträva efter en öppenhet som 

möjliggör att ens förståelsehorisont kan förändras utifrån den horisont som tidigare existerat i 

tolkningsmaterialet. 

Denna princip ansåg jag även vara användbar i mitt arbete då jag alltid avsåg ha en såpass stor 

öppenhet som möjligt under intervjuernas gång och under analysens gång för att inte låta mina egna 

åsikter eller personliga erfarenheter i ämnet färga arbetets resultat till för stor del. Detta avsåg jag 

göra på så vis att i högsta mån försöka att bortse från mina egna personliga erfarenheter och åsikter 
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under intervjuernas och under det analytiska arbetet genom att försöka att vara så professionell som 

möjligt under arbetet och inte bli för personlig med mina respondenter, ifall det inte under sällsynta 

tillfällen skulle vara till fördel att använda mig av personliga erfarenheter för att relatera till 

individerna och deras upplevelser. Genom att reflektera över mina egna erfarenheter av att leva med 

ADHD vid ett antal tillfällen integrerade jag även min egen förståelsehorisont i arbetets gång, vilket 

innebär att jag istället  använde mig av tre olika förståelsehorisonter; de socialpsykologiska 

teorierna, respondenternas upplevelser och min egen förståelsehorisont. 

På grund av att jag delat förförståelse med mina intervjupersoner då jag själv har ADHD har jag 

hanterat detta genom att hålla en distans till intervjupersonerna under intervjuerna då risken funnits 

att jag annars skulle ha påverkat deras uttalanden med min egen förståelsehorisont, utan jag har 

försökt att hålla en så distanserad ståndpunkt som möjligt under intervjuerna, men att jag istället har 

tagit fördel av vår gemensamma förståelsehorisont under intervjuerna då jag på grund av min 

ADHD har fördelen att jag ”talar samma språk” som respondenterna, det vill säga att när 

individerna talade mycket snabbt och flackade mellan ämnen så följde jag med i samtalen utan 

problem då jag själv har samma sätt att kommunicera som de har. På detta vis så talade de utan 

någon risk att jag påverkade deras berättelser och på grund av att vi har ett gemensamt 

samtalsklimat, uttryckssätt och sätt att processa saker så kunde vi undvika missförstånd och 

förvirring under intervjuerna och även under analysen av det empiriska materialet. 

4.3 Metod

Uppsatsen har jag beslutat mig att utföra med hjälp av kvalitativ metod, vilket innebär att fokus 

ligger på ord och innebörden av dessa istället för att samla in stora mängder data att analysera. 

Kvalitativ metod behandlar med andra ord ett specifikt antal individers upplevelser och deras syn på 

verkligheten. Utgångspunkten är att verkligheten kan förklaras på många olika sätt och att det inte 

finns en absolut sanning, i relation till den kvantitativa forskningen som är mycket objektiv, vilket 

innebär att de söker efter en absolut eller säker sanning. Kvalitativa metoder har en induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik, vilket innebär att teorin skapas genom de forskningsresultat 

som kommit fram genom det praktiska arbetet. Ett annat kännetecken för kvalitativa metoder är den 

kunskapsteoretiska ståndpunkt som används inom området. Detta innebär att vikten i denna metod 

ligger på förståelsen av den sociala verklighet som deltagarna i denna miljö tolkar som verklighet 

(Bryman 2009:249). 
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Jag valde mig av denna metod då jag anser att om jag skulle utföra min forskning av individer med 

ADHD på ett kvantitativt vis så skulle jag inte ha möjlighet att samtala med dessa individer eller 

bilda en djupare förståelse av deras upplevelsevärld och erfarenheter. Jag skulle enbart få fram 

kvalitativ data som inte skulle ge mig någon djupare information eller förståelse av individernas 

upplevelser och uppfattningar, utan jag skulle istället enbart ha insamlad information om hur stor 

skala av dessa individer som har upplevt saker. Jag skulle alltså inte med det materialet kunna gå 

djupare om hur detta kommer sig, hur dessa upplevelser har påverkat individernas 

identitetsskapande eller deras uppfattning av omvärlden. Då valet av metod var kvalitativt valde jag 

att inom dessa ramar använda mig av intervjuformen då kvalitativa intervjuer är mer flexibla och 

följsamma än kvantitativa sådana där man i kvantitativa istället har en uppradad form av 

frågeställningar som måste följas utan intresse av respondenternas egna uppfattningar (Bryman 

2009:300). I kvalitativa intervjuer är fokuset riktat mot respondentens egna ståndpunkter och 

intervjuerna erbjuder en större flexibilitet då de kan röra sig i olika riktningar, frågor kan flyttas om 

i intervjuguiderna, respondenterna kan intervjuas fler gånger och svaren tillåts vara mer detaljerade 

då de inte har lika stora krav på sig att vara lättkodade inför analysen (Bryman 2009:301).

Jag har redan i ett tidigt skede av detta uppsatsarbete beslutat mig för att använda mig av semi-

strukturerade livsvärldsintervjuer då mitt intresse är att ta del av dessa individers upplevelser och 

förståelse av att växa upp och leva med ADHD och hur deras uppväxt med diagnosen och 

omvärldens bemötande kan ha påverkat deras identitet och självbild. En semi-strukturerad 

livsvärldsintervju används för att försöka finna teman i människors vardagsvärldar ur 

intervjupersonernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009:43). När intervjuformen är semi-

strukturerad innebär det att den inte är avslappnad likt ett vardagligt samtal, men inte heller är 

strukturerad likt ett frågeformulär. Den är istället utförd efter en intervjuguide som är utformad med 

ett antal teman att följa under intervjun, varpå intervjuaren och respondenten sedan får tala fritt, så 

länge de håller sig inom de teman som valts ut (Kvale & Brinkmann 2009:43). Livsvärldsintervjuer 

är utformade på så vis att man avser att samtala om respondenternas levda vardagsvärld. 

Livsvärlden är alltså världen som respondenten påträffar i sitt vardagliga liv som upplevs direkt och 

oberoende av förklaringar (Kvale & Brinkmann 2009:44). 

Orsaken till att jag valde mig av denna intervjuform är på grund av att jag vill ge respondenten så 

stor frihet som möjligt att uttrycka sig utan att uppleva sig ledd eller begränsad av mina frågor, men 

samtidigt ha någon form av struktur för att ha möjlighet att hålla sig till ämnet och kunna formulera 
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nya frågor under intervjuernas gång med hjälp av valda teman i intervjuguiden. Intervjuformen är 

till stor fördel inom mitt forskningsområde då jag skriver en samhällsvetenskaplig text som jag vill 

ska vara så fri från fördomar som möjligt, jag vill redogöra för individernas egna levda vardagsvärld 

och uppfattning om ämnet. Detta leder enligt Kvale och Brinkmann (2009) till en rehabilitering av 

livsvärlden i relation till hur den ser ut i vetenskapens värld, då beskrivningen av denna livsvärld 

kommer direkt från individerna vilket innebär att den har en större detaljrikhet och ett större djup i 

jämförelse med vad en naturvetenskaplig metod som positivismen skulle ha möjlighet till (Kvale & 

Brinkmann 2009:44). Jag har därefter utformat en intervjuguide bestående av olika teman baserade 

på de olika teoretiska ramar jag arbetar med. Enligt Kvale och Brinkmann är en intervjuguide likt 

ett manus för vad man avser att analysera som forskare (Kvale & Brinkmann 2009:146), och man 

ska enligt Karin Widerberg utföra en så nyanserad intervjuguide som möjligt för att öka sina 

möjligheter att få svar på sina frågor (Widerberg 2002:68). Med hjälp av detta material vill jag 

tillsammans med teorierna kunna utföra en analys baserad på dessa individers upplevelsevärldar 

(Kvale m fl 2009:171). Jag utformade min intervjuguide genom att välja ut ett antal begrepp som 

jag ansåg var centrala i min problematisering, det vill säga tillhörighet, identitet och stigmatisering. 

Dessa begrepp valde jag att utforma som teman i min intervjuguide, varpå att jag utformade ett 

flertal användbara intervjufrågor relaterade till dessa begrepp under varje tema för att öka 

möjligheten att få ett såpass mättat empiriskt material som möjligt efter intervjuerna har avslutats. 

Jag valde dessa begrepp då jag precis som i problemformuleringen ansåg att de är mycket relevanta 

till syftet i uppsatsen då fokuset på uppsatsen är just dessa begrepp och bör så användas som 

hjälpmedel i intervjuguiden. 

En metod jag anser är fördelaktig för mig under intervjuerna är vad Kvale och Brinkmann (2009) 

kallar för datorstödda intervjuer, vilket innebär att man utför intervjuer utan kroppslig närvaro, utan 

istället genom datorn (Kvale & Brinkmann 2009:165). Den intervjuformen jag valt att använda mig 

av är genom videosamtal, vilket blir likt ett mellanting kring att utföra ett datorstött samtal över en 

chattfunktion och ett samtal ansikte mot ansikte då detta utförs i en videofunktion istället då 

intervjuaren och respondenten har direktkontakt med varandra och möjlighet att se varandra under 

intervjuns gång. Jag har dock inte enbart använt mig av datorstödda intervjuer i mitt arbete, utan 

även utfört två vanliga intervjuer  där jag suttit ansikte mot ansikte med respondenterna. De 

resterande tre intervjuerna var datorstödda. 

4.4 Urval
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I beslutet om urval har jag valt att komma i kontakt med individer i olika åldrar som har 

diagnostiserats med ADHD, dock avgränsat mig till vuxna kvinnor och män då jag avser att 

undersöka deras uppväxt i retroperspektiv och även deras nuvarande liv. På så vis behövs en viss 

livserfarenhet för att individen ska kunna se tillbaka på sin skolgång och barndom med större insikt 

gällande frågorna jag avser att ställa till dem. Respondenterna är handplockade genom ett så kallat 

snöbollsurval då jag genom bekanta kommit i kontakt med andra bekanta som lever med denna 

diagnos. Jag har även kommit i kontakt med ett flertal respondenter genom en stödgrupp för ADHD 

på Facebook som är villiga att delta i intervjuer över internet. Det urval som jag har använt mig av 

kallas för ett kriterieurval. Ett kriterieurval innebär att olika kriterier ska uppfyllas för att 

individerna skall kunna ingå i studiens totalpopulation (Marlow 2001:140). De kriterier som 

behövts uppfyllas i min studie är att de ska ha diagnostiserats med ADHD någon gång i livet och att 

det ska vara vuxna kvinnor och män då ett visst retroperspektiv och reflektion krävs under 

intervjuernas gång för individerna. Konsekvensen av att använda ett sådant urval kan vara att 

storleken på urvalet är ett så litet urval av denna population att jag inte får riskera att generalisera 

ifall det visar sig att alla utvalda individer upplever en och samma åsikt eller känsla, utan åtanken 

om att detta inte behöver innebära att alla individer med ADHD upplever dessa känslor eller åsikter 

måste finnas närvarande (Bryman 2009:110). Då jag har valt att utföra ett antal intervjuer över 

internet via videosamtal kan detta öka risken för störningsmoment hos båda parter i form av 

störningar i videofunktionen, brist på avskildhet under intervjun eller att det på grund av den brist 

på fysisk närvaro upplevs finnas en distans mellan respondenten och mig som intervjuare, vilket 

kan riskera att respondenten inte känner sig trygg nog att öppna upp sig för mig som intervjuare 

(Kvale & Brinkmann 2009:165-166). 

4.5 Tillvägagångssätt

I samband med att uppsatsarbetet påbörjades tog jag kontakt med ett flertal individer genom 

bekanta och vänner som känner individer med diagnosen som var villiga att genomgå intervjuer.  

Jag kom även i kontakt med ett flertal individer med ADHD genom stödgruppen ”Underbara 

ADHD” som gick med på att utföra intervjuer över videokonferensprogrammet Skype på grund av 

det avstånd som finns mellan oss. Detta resulterade i att jag utförde sammanlagt fem stycken 

intervjuer, varav jag utförde tre av dessa i fysisk form och två genom videofunktionen Skype. Det 

mest fördelaktiga sättet att utföra intervju på ansåg jag från början vara de som sker ansikte mot 

ansikte då det finns en kroppslig närvaro, vilket öppnar upp möjligheten för att få tillgång till icke-

språklig information i form av olika gester och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann 2009:165), men 
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det visade sig finnas en rad fördelar med att utföra intervjuerna över Skype, då eftersom jag utför 

livsvärldsintervjuer innebär det att fokus under intervjuernas gång ligger på respondenternas 

upplevelser och erfarenheter av ämnet jag avser undersöka. Respondenterna uppfattades som 

betydligt mer avslappnade och öppna med vad de ville prata om under dessa intervjuer, vilket kan 

innebära att de upplevde en större frihet i att uttrycka sig och även en större trygghet i situationen på 

grund av den distans som fanns mellan mig och dem under intervjuerna. 

Innan intervjuerna skulle ta rum så fick även respondenterna möjlighet att se över frågorna i förväg 

då jag skickade dem i form av ett dokument över mejl i ett tidigare skede för att de skulle ha 

möjlighet att se över frågorna innan och godkänna allt i förväg. Jag beslutade mig om att utföra det 

på detta vis då jag är medveten om att det kan upplevas som känsligt för vissa individer att tala med 

utomstående om sin diagnos så på detta vis får de veta i förväg vad jag avsett att fråga dem för 

frågor. På detta vis har jag gett respondenterna en stor frihet och känsla av jämlikhet under 

intervjuns gång, vilket jag anser är viktigt under intervjuer då det annars kan uppstå problematik 

form av ojämlika maktförhållanden mellan respondenten och intervjuaren. Om maktförhållanden 

rubbas mellan respondenten och intervjuaren i den mån att intervjuaren har ett överläge i sin 

position under intervjuns gång så kan respondenten känna sig sårbar och otrygg i det pågående 

samtalet. Intervjuerna utfördes även på neutrala platser med möjlighet för avskildhet under 

intervjuns gång då jag ville ge respondenterna möjlighet att slappna av och känna sig bekväma med 

mig och de frågor jag ställer dem. Detta är även något Widerberg (2009) tar upp i sin bok där hon 

menar att om man till exempel intervjuar respondenter på deras arbetsplatser eller på platser med 

mycket rörelse runt dem så skulle detta resultera i att respondenterna skulle känna sig stressade och 

uppleva att andra människor skulle kunna höra vad som talas om under intervjun (Widerberg 

2002:93). 

Intervjuerna utfördes i halvstrukturerad form med hjälp av tre olika teman för att hålla en viss form 

av struktur under samtalens gång. Respondenterna var mycket pratglada och visade inga större 

svårigheter i att förstå de frågor jag ställde dem. De intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte 

utfördes i respondenternas hem för att de skulle känna sig trygga under samtalen, vilket jag ansåg 

vara mycket viktigt när man avser samtala om såpass känsliga ämnen som vi gjorde. Den enda 

problematiken som skedde under de videobaserade intervjuerna var att någon av respondenterna 

hade en sämre bredbandsuppkoppling. Detta resulterade i en hackig bild i datorn vilket utgjorde 

smärre kommunikationssvårigheter mellan mig och respondenten en kortare stund, men det pågick 
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enbart under en av de två intervjuerna och det åtgärdades snabbt under intervjuns gång. Intervjuerna 

pågick under 30-50 minuter beroende på hur nyanserade respondenternas upplevelser och 

erfarenheter var och flera respondenter lyckades att svara på ett flertal frågor under samma fråga på 

grund av den detaljrikedom och vilja att utöka sina svar ytterligare under samtalen (Kvale, m fl 

2009:46). 

Jag valde att boka in en intervju per dag, eller med någon dags mellanrum i avsikt att kunna sitta 

och transkribera samtalen direkt efter intervjuerna, vilket fungerade utan någon problematik. Jag 

valde att göra på detta vis för att kunna ha lite andrum mellan intervjuerna med möjlighet att 

reflektera över intervjuerna i efterhand och även sitta i lugn och ro med transkriberingarna utan att 

känna någon stress över att tiden inte räcker till mellan intervjuerna. Alla respondenter ställde sig 

mycket positivt till undersökningen och de var mycket nyfikna på vad jag ska komma fram till med 

min undersökning och de ville gärna dela med sig av mer information och upplevelser ifall jag 

skulle utföra någon undersökning till i framtiden om ADHD. Efter att var intervju var avklarad så 

satte jag mig och transkriberade intervjuerna som jag hade spelat in med en diktafon på mobilen. 

Detta ansåg var vara den bästa lösningen för både videointervjuerna och de fysiska då jag istället 

under intervjuerna kunde fokusera på att hålla samtalen flytande och även ha möjlighet att skriva 

ner anteckningar om respondenternas användning av kroppsspråk. I bearbetningen av materialet 

valde jag att syna respondenternas uttalanden och söka efter olika teman i texterna i avsikt att finna 

specifika mönster i deras uttalanden som kunde vara användbara i mitt forskningsarbete. Dessa 

teman med tillhörande uttalanden använde jag mig sedan för att bygga upp min presentation av 

material. I analysen valde jag sedan att analysera dessa teman i relation till de teorier jag tidigare 

har beslutat mig för. Jag stötte på en del problematik i tematiseringen av materialet då jag var osäker 

på hur detaljerad jag skulle vara i min tematisering i avsikt att få ut så mycket material som möjligt, 

men efter ett samtal med handledaren fann jag ett flertal teman att använda mig av i analysarbetet. 

4.6 Tillförlitlighet 

I relation till det vetenskapliga arbetets tillförlitlighet upplevs denna relativt stark då jag under 

arbetets gång höll intervjupersonerna underrättade om syftet med uppsatsen och vad för frågor som 

skulle ställas under intervjuerna för att ge dem en chans att avböja innan eller under intervjun ifall 

de upplevde att ämnet var för känsligt för dem att tala om. Jag lät även respondenterna ta del av  

resultatet av det empiriska kapitlet för att de skulle kunna bekräfta att den bild som man målat upp 

av den är rättvis. Precis som Bryman (2009) menar så skapas det en tillförlitlighet genom att 
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forskningen utförs enligt de existerade regler, samt att meddela delaktiga det slutliga arbetet och få 

en bekräftelse att det man skrivit är sanningsenlig (Bryman 2009:258). Jag har under arbetets gång 

försökt att hålla en distans och ett öppet sinne till det empiriska materialet då jag varit medveten om 

att arbetets analys skulle riskera att färgas av mina egna upplevelser och uppfattningar om hur det är 

att leva med funktionsnedsättningen. Om en viss distans inte skulle ske under arbetet och jag istället 

skulle väga in för mycket av min egna förförståelse så skulle jag istället riskera att dra egna 

slutsatser om deras känslor, upplevelser och agerande, vilket skulle innebära att jag påverkar mitt 

empiriska material för mycket. Denna risk ville jag undvika genom att hålla en viss distans till 

respondenterna och deras berättelser under intervjuernas gång och inte låta mina egna erfarenheter 

och upplevelser färga det empiriska materialet, utan enbart låta min egna förståelse och erfarenhet 

spela in vid tillfällen då respondenterna upplever svårigheter i att uttrycka sig eller göra sig 

förstådda under intervjuerna och behöver en viss förståelse från mig som intervjuare. Jag har på så 

vis haft som avsikt att göra så lite inverkan som möjligt på det empiriska materialet under 

intervjuernas gång, utan använde mig enbart av min egna förståelsehorisont för att underlätta 

kommunikationen mellan mig och intervjupersonerna vid behov. 

De svagheter jag anser själv med mitt arbete är då jag varit tvungen att hasta mig igenom ett flertal 

kapitel i arbetet upplever att jag kanske skulle ha haft möjlighet att skriva kapitlen mer utförliga 

eller att mitt val av artiklar kanske kunde ha varit bättre, vilket jag har fått förändra under arbetets 

gång i den mån jag har haft möjlighet då jag påbörjade själva tankeprocessen och idéskapandet runt 

mitt arbete betydligt senare än mina kurskamrater och på så vis har behövt stressa med uppgiften 

lite mer än jag kanske hade behövt från början om saker gått annorlunda med planeringen. 

Ser man på arbetets validitet så menar Kvale och Brinkmann (2009) att ett arbetes validitet innebär 

att kunna styrka ett yttrande, det vill säga att ha en giltig slutsats i relation till sina premisser (Kvale 

& Brinkmann 2009:264). I relation till mitt arbete innebär detta att min slutsats om individer med 

ADHD och deras upplevelser om att leva med ADHD måste vara giltig i relation till de 

förståelsehorisonter jag har, det vill säga det empiriska material jag samlat in och de vetenskapliga 

artiklar och socialpsykologiska teorier jag har använt mig av under analysen av det empiriska 

materialet. 

4.7 Etisk reflexion

De etiska konsekvenser av det arbete jag utför skulle kunna yttra sig i det faktum att jag har valt att 
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belysa och undersöka en relativt stigmatiserad grupp i samhället, vilket kan upplevas som känsligt 

för vissa inblandade individer. Jag har då haft som avsikt från arbetets början att alltid beträda 

ämnet och dess fält med försiktighet för att undvika att individerna som jag är i kontakt med under 

arbetets gång ska uppleva att dess integritet ska ha kränkts på något vis. 

De etiska huvudkrav som det vetenskapliga rådet (2002) anser att forskare ska utgå ifrån är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav 

existerar för att ge normer åt den relation som finns mellan forskare och dess informanter och 

respondenter. I det första huvudkravet, vilket är informationskravet innebär det att en forskare alltid 

skall hålla respondenterna informerade om sin forsknings syfte. Man skall alltså som forskare 

informera sina respondenter om sin uppgift i arbetet och vad för villkor man ställer på sina 

respondenters deltagande i uppsatsarbetet. I mitt forskningsarbete var jag tidigt mycket informativ 

redan vid inträde av fältet om vad jag forskar om och vad syftet med mitt arbete är. Respondenterna 

fick tidigt ta del av intervjutemat i förhand och de fick även möjlighet att fråga frågor om mitt 

arbete innan och efter intervjuerna. De blev även underrättade om att deltagandet var frivilligt och 

att de hade möjlighet att avbryta som medverkan när som helst helt utan motivation. I det andra 

huvudkravet, vilket är samtyckeskravet så innebär det att respondenterna har rätt att lämna sitt 

samtycke till mig som forskare om de väljer att medverka i undersökningen eller ej. Detta var jag 

även mycket tydlig med i kontakt med och under samtalen med respondenterna då jag hade 

överseende med att ämnet vi samtalade om är mycket känsligt, vilket kunde riskera att individerna 

inte skulle vara bekväma med att samtala om sina svårigheter med en främling. 

Det tredje huvudkravet enligt vetenskapsrådet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att man skall 

vara tydlig mot respondenterna med att den information som de ger ut under forskningens gång 

behandlas konfidentiellt, likaså deras personuppgifter. Även detta har jag varit mycket tydlig med 

under forskningens gång. Respondenterna blev redan vid inträde av fältet informerade om att 

informationen ska döljas på så vis att obehöriga inte har tillgång till den. Deras namn kommer även 

att vara fiktiva i den färdiga uppsatsen för att skydda deras identiteter. Det fjärde och sista 

huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär att den information som har getts till mig som 

forskare inte ska nyttjas på annat vis till forskningsändamål. Även detta har respondenterna 

underrättats om vid kontakten med dem då jag anser att informationen de delar med sig är såpass 

känslig och skall behandlas därefter för att få respondenterna att känna trygghet och förtroende till 

mig som intervjuare och forskare. 
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5. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel avser jag att redogöra för de teorier och begrepp jag använder mig av under analysen 

av mitt empiriska material. Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan 

funktionsnedsättningen ADHD har på individers identitet, känsla av tillhörighet och upplevelser 

stigmatisering, och även på vilket sätt tidpunkten för den medicinska diagnosens uppkomst har 

påverkat dessa upplevelser då individerna exempelvis kan ha upplevt sin livssituation olika 

beroende på om de fått diagnosen vid barnsben eller vid vuxen ålder. Jag har därför beslutat mig för 

att exempelvis använda mig av Vanessa Mays teori om tillhörighet då denna teori grundligt 

behandlar olika former av tillhörighet för en individ, vilket är aktuellt i min uppsats då jag som 

tidigare nämnt avser undersöka vilken inverkan ADHD:n gör för en individs känsla av till 

tillhörighet till sin omvärld. För att undersöka vilken betydelse ADHD har på individers identitet 

använder jag mig av Jonas Stiers och Anthony Giddens perspektiv. Dessa teorier, som jag avser att 

”baka ihop” till en stor identitetsteori i mitt teorikapitel är relevant för mitt arbete på grund av dess 

fokus på identitet och identitetsskapande. Då jag även vill undersöka vilken inverkan ADHD:n har 

på individens upplevelser av stigmatisering, har jag även beslutat mig att använda mig av Erving 

Goffmans teori om stigmatisering som är mycket relevant till min problemformulering då denna 

teori behandlar utanförskap och döljande av stigma. 

5.1 Tillhörighet

Tillhörighet definieras som en känsla av samstämmighet eller bekvämlighet med vilka vi är inom 

oss själva och i relation till de individer vi befinner oss i närheten av eller de platser vi befinner oss 

på (May 2013:78). Detta innebär att tillhörighet handlar om den koppling som finns mellan 

individen och sin omvärld. May skriver i sin bok att tillhörighet är högst relationell, vilket innebär 

att denna skapas genom en känsla av identifikation med individens relationella, materiella och 

sociala omgivning. Hon menar även att människan är i stort behov av tillhörighet då denna hör 

samman med den mentala och fysiska hälsan hos människan. Detta innebär att brister tillhörigheten 

så riskerar även den mentala och fysiska hälsan att brista hos individen (May 2013:78-79). Ifall 

denna tillhörighet brister så utvecklas detta till något som kallas för icke tillhörighet. En icke 

tillhörighet innebär motsatsen till att vara bekväm med sin omgivning, det vill säga att känna oro 

och en upplevelse av att inte veta vad som väntas av sin omgivning och att dess sociala 

sammanhang är oförutsägbart för individen (May 2013:86). Ett uttryck som May använder sig av i 

boken för att beskriva detta är känslan av att ”inte vara med i matchen”. Denna känsla kan som 
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tidigare nämnt ha en mycket destruktiv inverkan på individens självkännedom (May2013:86).  

I relation till icke tillhörighet tar May även upp processer av utanförskap, i detta fall något som 

kallas för andrande. Detta innebär att vår självkännedom inte enbart är uppbyggd i termer av 

likheter utan även olikheter. Det krävs alltså en annan som är olik oss själva. May menar med detta 

att vi vet vilka vi är baserat på vetskapen om vilka vi inte är. Detta resulterar i en form av 

gränsdragande mot andra individer som man inte finner likhet med, vilket blir en process som 

bidrar till utanförskap och alienation då människor som inte delar samma likheter hamnar utanför 

och på så vis avses avvikande till den som utför andrandet. Ett typexempel på en sådan process är 

hur specifika identiteter, så som homosexuella individer har blivit marginaliserade och förtryckta på 

grund av sina olikheter jämfört med heterosexuella, som då ses som ”normala” och accepterade i 

samhället. På detta vis behöver inte tillhörigheten alltid ses som en positiv process i samhället då 

tillhörigheten även kan skapa icke-tillhörigheter och stigman.

Det finns tre olika former av tillhörighet: materiell, kulturell och relationell. Den form av 

tillhörighet jag avser att lägga fokus på är den relationella. Den relationella tillhörigheten innehåller 

den relationer en individ har till familj, vänner, bekanta, främlingar, grannskap och samhälle. 

Familjen är grunden till relationell tillhörighet då en förälder inte enbart lär ett barn hur det ska 

bete sig, utan agerar även likt en spegel gentemot barnets självkänsla. I en familj är tillhörigheten 

naturlig då man som barn föds in i den (May 2013:114). Familjen har för många en viktig innebörd 

då en individ exempelvis kan känna tillhörighet till ett släkte på grund av att individen bär samma 

släktnamn som denna. I familjer kan det dock ske avvikelser, såsom att individer kan se nära vänner 

som familjemedlemmar eller inte ha den nära relationen till sina biologiska föräldrar eller syskon. 

Detta kan då resultera i att en individ söker efter alternativa grupper där dess nära vänner upplevs 

som en familj istället (May 2013:115). 

Vänner är även en viktig källa till tillhörighet, speciellt under tonåren då individer många gånger 

strävar efter en större självständighet från sina föräldrar eller flyttar hemifrån och studerar på annan 

ort (May 2013:115). Precis som jag nämnde i familjerelationer så kan vänner bli likt en familj och 

vice versa. Ur detta har begreppet personal communitys myntats för att fånga upp det komplexa 

nätverk av tillhörighet som dessa människor tar del av. May menar att Personal communitys inte 

skapas slumpartat utan att dessa individer söker sig ofta till varandra baserat på deras 

klasstillhörighet, etnicitet eller speciella intressen (May 2013:116). 
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Ytterligare en form av tillhörighet jag ska ta upp är bekantskap. I denna tillhörighet menar May att 

ju mer anonyma och opersonliga relationerna är mellan människor, desto mer konceptualiserat är 

individernas agerande mot varandra. Det innebär att människan agerar gentemot andra bekanta 

baserat på vad hon vet om dem. Människans kunskap om bekanta och främlingar tenderar att vara 

relativt indirekt och odetaljerad vilket gör att man inte kan falla tillbaka på en personlig kunskap i 

avsikt att tolka dess avsikter och gärningar, utan individen måste ta till stereotyper för att skapa en 

uppfattning av hur individer som de skall förväntas bete sig (May 2013:117). Trots dess opersonliga 

relation så är denna tillhörighet en viktig part i individers liv då det är genom dessa svaga band som 

viktig information färdas mellan människor i samhället (May 2013:118). 

5.2 Identitet

Jonas Stiers menar att människans identitet formas genom samhällets villkor i form av sociala och 

kulturella erfarenheter och händelser, men att identiteten även bildas genom individens egna 

handlingar och bidrag till samhället (Stier 2003:11-12). Då Stiers perspektiv är på mikronivå så 

innebär det att hans fokus på identitetsbegreppet är på individperspektiv, vilket är relevant för 

denna uppsats då mitt eget fokus är på individernas perspektiv. Enligt Stier finns det ett antal 

förståelsenivåer som definierar en individs utformande av identitet (Stier 2003:12-23). Den första 

förståelsenivån är den kroppsliga nivån, vilket innebär att en individs utseende har en bidragande 

faktor till omgivningens första intryck av individen och hens identitet. Hälsan är även kopplad till 

denna definition, såsom andra synliga faktorer såsom hårfärg, ansikte, längd och kroppsspråk (Stier 

2003:45). Den andra nivån är den psykologiska nivån där han menar att människan är en kännande 

och tänkande varelse som genom sina tankar och känslor påverkar omgivningen och dess 

uppfattning av identitet, förståelse och självbild av andras jag (Stier 2003:22). Den tredje nivån är 

grupp- och organisationsnivån som relaterar till gruppidentiteter som existerar inom grupper och 

organisationer. Människan är i ett stort behov av gemenskap och samhörighet för att kunna må bra 

och genom grupptillhörighet, socialt samspel och relationer formas individens identitet (Stier 

2003:22). Den fjärde nivån är samhällsnivån, vilket relaterar till vikten av att känna samhörighet 

med en kultur eller samhällsgrupp och behandlar samspelet mellan en individs självupplevda 

identitet och samhällets påverkan av denna identitet i form av olika normer och regler (Stier 

2003:21-23). Den sista nivån är miljönivån som innebär att identiteten även är sammankopplad till 

människans geografiska läge. Identiteten kan i denna definition se mycket olika ut beroende på 

individens geografiska läge (Stier 2003:21). 
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Stier menar också att identitet kan kopplas samman med ordet självbild. Med detta menar han att 

att precis som för en individs identitet så är det en nackdel för en individs sociala liv om individen 

har en dålig självbild (Stier 2003:18-20). Han menar att individers totalitet skakas i grunden om 

den lever med kroppsliga stigman då människan ser på individer utifrån deras handikapp och 

sedan drar förhastade slutsatser om att individen är mindre intellektuell på grund av dess handikapp 

(Stier 2003:46-46). Ett handikapp innebär att en individ får en negativ identitet, vilket resulterar i 

en gränsdragning mellan den handikappade och dess omgivning (Stier 2003:99-100). 

Giddens (2003) menar precis som Stier att socialiseringsprocessen är en viktig del för identitetens 

utformning. En individ föds enligt Giddens in i en verklighet och ett socialt mönster utan att kunna 

göra egna beslut. Denna socialiseringsprocess startar alltså redan vid födseln och fortlöper under en 

individs levnadstid till dess död. Människan lär sig sakta under tidens gång att anpassa sig efter 

samhällets normer och regler. Den första påverkan som sker på individen är dock familjens på det är 

det första sammanhanget som individen finns i från dess födsel. Denna process kallar Giddens för 

primärprocessen (Giddens 2003:42-44). Primärprocessen sker i samband med familjen och den 

andra processen heter sekundärprocessen och sker i samband med skola, arbetsliv och media. 

Giddens menar vidare att en individ tar under livet till sig olika identiteter beroende på vilket 

situation denne befinner sig i. En identitet kan till exempel definieras som kollega, mamma, syster, 

handikappad, kvinna eller kristen (Giddens 2003:42-43). Den finns även enligt Giddens två olika 

sorters identiteter, vilka är den personliga identiteten och den sociala. Den personliga identiteten är 

formad av den primära socialisationsprocessen och är en kontinuerlig utvecklingsprocess, vilket 

innebär att denna identitet aldrig är statisk utan ständigt föränderlig. Den sociala identiteten är 

mestadels påverkad av den sekundära socialisationsprocessen och klargör om en individ tillhör en 

viss samhällsgrupp (Giddens 2003:43-44).  

5.3 Stigmatisering

Goffman (1972) definierar stigma som en avsaknad av socialt erkännande då individen inte följer de 

normer som finns i samhället. Normer innebär de identitetsvärden som har högst värde hos 

omgivningen (Persson 2012:130). I relation till Goffmans identitetsproblematik menar Persson att 

Goffmans intresse främst var baserat på att se hur individen styr och hanterar sin identitet i 

interaktion med sin omvärld (Persson 2012:130). Stigma är det huvudsakliga begreppet i Goffmans 

analys av identitetsstyrning och han menar då att stigma relaterar till relationen mellan individen 
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och samhällets normer, såsom de föreställningar och förväntningar som människor har på hur en 

individ ska bete sig, vara och se ut. En individ med ett stigma avviker från dessa normer och i 

samma process belyser de även dessa normers existens genom att fungera likt en kontrast till 

resterande samhälle (Goffman 1072:12). 

Goffman menade att det finns tre olika former av kategorier av stigma i samhället. Dessa kategorier 

relaterar till kropp, karaktär och kategoritillhörighet. Det kroppsliga, eller fysiska stigmat relaterar 

till fysiska missbildningar eller avvikelser och karaktärsstigmat relaterar till avvikande beteenden 

såsom missbruk, viljesvaghet, homosexualitet eller bristande hederlighet. Den sista kategorin; 

kategorisk tillhörighet, eller tribala stigman som den även kallas relaterar till religionstillhörighet, 

etnicitet och rastillhörighet (Goffman 1972:14). Persson nämner även att Goffman i sin stigmateori 

tar upp hur människan styr sin skämda identitet, då han menar att det är de upplevda skamkänslorna 

eller rädslan för dem som styr i vilken grad individen väljer att styra sin identitet. Han kallar 

relationen mellan det avvikande och det normala för de skamliga olikheternas dynamik (Persson 

2012:134). 

Ytterligare en viktig punkt om stigman som Persson tar upp är att det är i de blandade sociala 

situationer som de normala och de stigmatiserade möts och interagerar med varandra. En avgörande 

faktor i detta är om människorna i omgivningen är medvetna om stigmat hos personen eller inte. 

Om omgivningen upptäcker ett stigma hos en individ så kallas individen för diskrediterad och om 

en individ döljer sitt stigma utan att ha blivit upptäckt kallas denna individ för diskreditabel. 

Persson (2012) menar att denna individ löper risk att skambeläggas och stötas ut av omgivningen på 

grund av sitt stigma och det är därför dessa individer väljer att dölja sina stigman i rädsla för att 

uppleva skamkänslor och diskrediteras (Persson 2012:134). Han menar även att om en individ bär 

på en rädsla för att bli diskrediterad så påverkar detta dess sätt att agera mot sin omvärld då den 

använder alla möjliga former av sätt att försöka att dölja sitt stigma. Döljande att detta stigma kan 

då istället utvecklas till ett stigma om det skulle upptäckas, och på så vis utveckla ytterligare 

skamkänslor hos den stigmatiserade (Persson 2012:135). 

5.4 Teorisammanfattning

Sammanfattningsvis avser jag alltså att använda mig av de tre teorierna tillhörighet, identitet och 

stigmatisering. De centrala utgångspunkter som behandlats angående tillhörighet är att tillhörighet 

definieras som en bekvämlighet med vem man är, att den är högst relationell och skapas genom att 
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identifiera sig med sin omgivning. Något som även behandlas är hur viktig tillhörigheten är för 

individens mentala och fysiska hälsa, samt att en brist på tillhörighet kan innebära en destruktiv 

inverkan på individens självkännedom. Icke tillhörighet sker genom ett andrande, vilket innebär en 

gränsdragning mot utomstående olikartade individer.  Något som även togs upp är de olika former 

av tillhörighet som existerar, det vill säga materiell, kulturell och relationell tillhörighet. Fokus i 

denna uppsats är på den relationella tillhörigheten som behandlar en individs tillhörighet till familj, 

vänner, bekanta och främlingar.Om en individ får sin ADHD-diagnos tidigt eller sent i livet kan 

påverka individens känsla av tillhörighet till sin omgivning. De centrala utgångspunkter som 

behandlats i teorin om identitet är att människan formas genom sin omgivnings villkor av sociala 

och kulturella erfarenheter och händelser. Beroende på när man får diagnosen ADHD kan det 

påverka individens identitet. Något som även behandlas är de fem nivåer av förståelse som 

definierar en individs utvecklande av sin identitet, vilka är den kroppsliga, psykologiska, grupp- och 

organisationsnivån, samhällsnivån och miljönivån. Relaterat till teorin om stigmatisering belyser jag 

utgångspunkter som att stigmatisering är en avsaknad av ett socialt erkännande, och att individen 

styr och hanterar sin identitet i relation till omvärlden. Stigmat sker när individen avviker från 

samhällets normer och då fungerar denna likt en kontrast till hur samhällets individer förväntas 

vara. Beroende på när en individ får sin diagnos kan denna uppleva sin ADHD som ett stigma, 

vilket kan innebära en högre eller lägre tendens till stigmahantering. Något som även nämns är de 

tre olika former av stigma, vilket är kroppslig, karaktär och kategorisk tillhörighet. Begreppet 

stigmahantering eller stigmastyrning nämns även, vilket innebär en individs avsikt att smälta in i 

samhället, det vill säga ett försök att dölja sitt stigma. 

6. Presentation av intervjumaterial

I detta kapitel följer en presentation av det intervjumaterial som jag samlat in under de fem 

intervjuer jag utfört. Jag har valt att dela upp presentationen i ett flertal teman baserade på 

komponenterna i min problemformulering för att hålla en tydlig röd tråd i uppsatsen och på detta vis 

även hålla mig till ämnet under uppsatsens gång. Namnen på teman är annorlunda än de begrepp 

som används i problemformuleringen men de har trots detta ett tydligt samband mellan varandra för 

att kunna finna de kopplingar mellan problemformulering och empiriskt material, men ändå 

undvika allt för teoretiska begrepp under detta kapitel.

6.1 Relationer till omvärlden
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Detta tema vill jag koppla samman med Vanessa Mays teori om tillhörighet då respondenterna 

mycket talade om de relationer de har och har haft till sin familj, vänner och till bekanta i sin 

skolgång och hur de upplever dessa relationer. Detta tema har jag även delat upp i kategorier som 

Vänner, Familj och Skola. 

Vänner

Sara uttrycker sig om att hon i sin uppväxt hade svårigheter med att få vänner på grund av sin 

blyghet, men att hon i alla fall hade en långvarig vän genom hela uppväxten. Hon upplevde att det 

lätt kunde uppstå en känsla av utanförskap för henne när det skedde konflikter mellan henne och 

någon annan. Ett exempel hon tar upp var ifall någon inte var villig att ”mötas halvvägs” i en 

konversation, eller försöka att förstå henne i en konflikt så kunde detta bli ett problem för henne 

känslomässigt.”Jag har alltid haft svårt med vänner. De har haft svårt att förstå mig och jag har fått 

mycket pratat bakom ryggen på mig.” Hon upplever dock att hon nu i vuxen ålder har lättare att finna 

gemenskap bland andra människor, helst om hon finner individer med samma diagnos som henne. 

Hon menar att hennes bättre förmåga att finna gemenskap i vuxen ålder mestadels beror på den inre 

resa som hon har genomgått med sin diagnos. Denna resa har enligt henne gjort att hon förstår 

andras synpunkter bättre, men att hon även förstår sig själv bättre nu än tidigare också. 

Christofer upplevde precis som Sara att han nu i vuxen ålder har större möjlighet att känna 

gemenskap med andra människor än han gjorde i sin barndom. ”Det är synd, för det är vid barndomen 

som min känsla av samhörighet var som viktigast för mig.” Han upplevde att hans vänner i barndomen 

hade lätt att se honom som en störig individ, vilket gjorde att det snabbt kunde utvecklas konflikter 

runt honom. Patrik uttalar sig om att trots att han hade mycket människor runt sig i sin uppväxt så 

upplevde han fortfarande en brist på samhörighet till människor i sin omgivning. Han hade lätt att få 

vänner, men att de oftast mer sågs som ytliga bekanta då han upplevde att de enbart fanns i hans 

närhet på grund av att han roade dem, vilket resulterade i att han alltid fick vara en pajas inför 

människor och inte kunde visa sitt sanna jag för dem. ”Det är ju lite så att bakom masken gråter 

clownen mycket om man säger så...” ”Jag minns en gång i skolan då jag sa rakt ut till några klasskompisar 

att fan vad dåligt jag mår jag går fan snart och hänger mig! Men då skrattade de bara och tog mig inte på 

allvar över huvud taget...” Han menade att detta uttalande var ett klassiskt rop på hjälp, och med 

känslan av att de inte lyssnade på honom eller tog honom på allvar gjorde att han kände sig 

bortkopplad från människor, att det inte var någon idé att visa hur han kände på riktigt då människor 

bara antog att han skämtade. Patrik upplevde under denna tid att han inte hade någon att tala med i 
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skolan då han kände att han inte togs på allvar och på så vis kände sig mycket ensam oavsett om 

han var omgiven av människor.

Eva upplever att hon många gånger känt sig utanför i sammanhanget, både i sin barndom och i sitt 

vuxna liv. Hon menar att hon alltid har upplevt ett utanförskap, att hon är som en alien. Hon menar 

att hon alltid har känt att hon tänkt på ett annorlunda sätt, att hon var före sin tid i sitt sätt att se på 

sin omvärld i jämförelse med sina vänner. Detta menar hon att det gjorde att hon kände sig 

annorlunda och utanför gemenskapen. Hon upplever dock att hon efter att ha fått sin diagnos känner 

en starkare samhörighet med sina vänner, men att hon fortfarande har svårt med ytliga bekantskaper 

då hon inte riktigt känner sig lika bekväm i deras närvaro. Respondenten Emma upplever att hon 

under sin barndom många gånger kände sig utanför då hon blev mobbad och utfryst av andra barn, 

vilket hon menar påverkade henne mycket negativt. Hon drog sig mer och mer undan vilket gjorde 

att hon under tonåren hade mycket svårt att lära känna nya människor då hon började i en ny skola. 

Hon hade likt respondenten Sara mycket få vänner under uppväxten, men hon hade en riktigt bra 

vän i sin barndom som hon upplevde förstod henne, då denna vän hade samma problematik som 

henne och senare också diagnostiserades med ADHD precis som henne. ”Det var som att hon förstod 

mig, att om vi bråkade så ebbade vår ilska ut i samma nivå och vi kom överens snabbt igen. Vi tänkte på 

samma sätt så vi visste var vi hade varandra.” Detta fick henne att känna sig mindre ensam och 

uppleva att det fanns någon där ute som henne, vilket var och fortfarande är en mycket sällsynt 

känsla för henne, menade hon. 

Familj

Sara uttalar sig om att hon vid barnsben upplevde att hon hade en riktigt nära relation till sin 

mamma. Hon menar att hennes mamma stöttade henne mycket i de konflikter som hon hade med 

andra, vilket gjorde att hon upplevde att hon hade ett starkare band till sin mamma i jämförelse med 

sin pappa. ”Mamma har alltid försökt förstå mig och vart den som jag kunnat prata med utan att känna mig  

knäpp. Utan henne är jag osäker på om jag stått på jorden idag.” Hon menar att hon i barndomen 

bråkade mycket med sin pappa och att hon upplevde att han inte verkade förstå hennes sätt att se på 

saker, vilket resulterade i att de båda hade svårigheter med att kommunicera med varandra. ”Detta 

försvårade mitt redan dåliga psykiska mående under denna tid då jag tidigt i tonåren hade utvecklat 

ätstörningar, tvångsbeteenden och fobier.” Detta innebar att Sara upplevde att hennes problematiska 

relation med sin pappa var en konsekvens av hennes dåliga psykiska mående men att relationen till 

hennes pappa i sin tur även hade inverkan på hennes psykiska mående. ”Utanför utseendeideal tror 
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jag ätstörningen vart ett sätt att ha kontroll över mitt liv. Det snurrade alltid så mycket i mitt huvud.” På 

grund av den press hon upplevde i hemmamiljön på grund av friktionen mellan henne och hennes 

pappa och på grund av den press som kom utifrån så upplevde hon alltså att hon inte hade någon 

kontroll över sitt liv eller sina känslor längre, vilket utvecklades i en ätstörning, i fobier och 

tvångsbeteenden. 

Respondenten Christofer upplever istället att han hade en mycket bra relation till sin familj där de 

för de mesta har varit mycket förstående för varandras brister. Han menar att de på grund av viljan 

att förstå varandra på så vis relativt enkelt har löst de konflikter som har kommit upp i hemmet. 

Respondenten Emma uttalar sig även om i sin intervju att hon i nutid har en bra relation till sin 

familj, men att det inte alltid varit så. Under uppväxten var det mycket konflikter mellan henne och 

resten av familjen på grund av att de inte alltid förstod varandra eller var villiga att förstå varandra. 

Detta var något som har varit mycket viktigt för alla respondenterna, att vara villiga att förstå och 

lyssna på varandra då det ibland blivit för mycket känslor på en gång eller att ord eller handlingar 

inte har uttryckts som de ska, vilket resulterat i konflikter och friktion mellan respondenterna och 

deras familjemedlemmar. Emma upplever nu att hennes ADHD förmodligen har slitit mycket på 

relationen till hennes familj, men att de på något vis ändå har förstått henne och försökt vara mer 

lyhörd till hennes behov under årens gång. ”Nu förstår vi varandra bättre och nu har jag en större insikt 

om mig själv vilket har gjort vår relation mycket bättre. Nu känner jag att jag vet var jag hör hemma, 

liksom.” Relationerna har på detta vis förbättras i takt med att hon fick en större kännedom om sig 

själv och sin diagnos, samt att familjen genom kännedomen om diagnosen fick en större förståelse 

för hennes problematik, vilket resulterade i färre konflikter och irritation i hemmet. 

Respondenten Patrik säger att han upplevde många gånger i sin uppväxt att han inte riktigt hörde 

hemma i sin familj. Han menar att han alltid kände sig som en udda fågel inför familjen och att han 

upplevde att han inte riktigt var ”med i matchen”. Han har även haft svårt att kommunicera med 

modern till hans två döttrar då han menar att han alltid har haft svårt att förstå kvinnor och dess 

språk. Han berättar även om en tid i hans barndom då han gått med känslan om att hans pappa inte 

var hans riktiga pappa, att han hade så svårt att känna en koppling till sin familj att detta påverkade 

hela hans självbild. ”Det där märkte jag tidigt i min uppväxt att jag satt till exempel på något släktkalas så 

hade man familjen närmast och kanske en trettio pers och så satt jag där och så tittade jag och tänkte att 

vafan gör jag här? Så jag har ju aldrig riktigt känt mig hemma nånstans. Vilket också bidrog till att jag 

flydde in i alkoholen, jag började dricka när jag var fjorton år.” Denna känsla av en avsaknad av 

faderskap eller släktskap har inneburit att Patrik har känt att han inte har någon tillhörighet till 
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familjen och att han har haft svårt att koppla till dem i sociala sammanhang. Den uttalade 

användningen av destruktiva metoder, i detta fallet att han började dricka alkohol vid ung ålder 

innebar att Patrik kände en social ångest på grund av att han inte kände samhörighet till andra 

människor och han menade att han genom alkoholen dövade dessa känslostormar inom sig och även 

lugnade sin ångest och gjorde de sociala situationerna lättare för sig genom att dricka alkohol. 

Skola

Under skolgången upplevde Patrik att han kände sig mycket ensam och missförstådd som individ. 

Han skämtade mycket med människor, vilket han upplevde att han var tvungen att göra för att dölja 

hur han egentligen mådde, då han inte kände att de tog honom på allvar i skolan. Han menar att 

hans skämtsamma attityd var ett sätt för honom att hantera sin skolgång och komma överens med 

elever och personal på skolan. Det som var mest problematiskt för honom var de gånger han ville 

vara allvarlig, då individerna runt honom förväntade sig att han var den roliga lättsamma killen. 

”Och då blev det jävligt komplicerat för när jag ville säga något allvarligt så tyckte de att jag var en sån där  

pajas för att jag var rolig hela tiden.” Han upplevde på detta vis en press att alltid underhålla 

människorna runt sig, vilket utökade hans känsla av utanförskap då han menade att de inte verkade 

vilja lära känna den riktiga Patrik, utan bara den roliga killen som får dem att skratta hela tiden. 

Sara upplevde att hennes skolgång var problematisk då hon under denna tid utvecklade en 

ätstörning och även upplevde sig ha stora problem med att koppla till andra individer i sin skolmiljö 

på grund av sin blyghet. Respondenten Emma kände även hon problematik under skolgången då 

hon av sina klasskamrater upplevdes som en provokatör på grund av sitt annorlunda sätt att vara 

jämfört med de andra i klassen. Hon menar att hon på så vis agerade annorlunda i olika situationer, 

vilket utpekade henne som annorlunda och fick henne ofta att känna sig utanför i skolan på grund 

av detta. ”Ja, jag hade liksom andra prioriteringar och såg lite annorlunda på livet och vad som var 

intressant och det gjorde mig ju inte jättepopulär direkt.” Hon själv upplevde sig inte som en provokatör 

eller att hon skulle avsiktligen bete sig annorlunda, utan att hon bara såg saker ur ett annat 

perspektiv i jämförelse med de andra i skolan, men att hon tid nog ändå tog till sig denna roll som 

”annorlunda” då de var vad andra förväntade sig av henne i klassrummet, det vill säga att hon alltid 

skulle ha någon annan synpunkt eller debattera för motsatsen i en fråga på lektionen. 

6.2 Betydelsen av förståelse 

Detta temat har jag vaskat ut ur jag ur det empiriska materialet som ursprungligen inte hade några 
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anknytningar till de tidigare valda teoretiska begreppen, men temat visade sig tydligt under 

intervjuerna och kan under analysen kopplas till individernas känsla av tillhörighet, utanförskap 

eller stigmatisering och även identitetsskapande då denna känsla är så pass viktig och 

grundläggande för individerna.

Ett flertal respondenter betonar ordet förståelse under sina intervjuer, detta på grund av att de alla 

menar att förståelsen av diagnosen ADHD och dess karaktärsdrag är oerhört viktig för att kunna 

kommunicera med varandra på ett konstruktivt vis. Sara uttalade sig om att det var otroligt 

avgörande för hennes koppling till omvärlden att individerna har viljan att förstå henne och en 

strävan att mötas halvvägs under konversationer. Om denna förståelse fanns där så fanns det inga 

svårigheter för henne att känna samhörighet med individerna på grund av att hon inte upplevde sig 

behöva förklara sig för individerna. Emma berättar även om vikten av att människor ska förstå 

henne i hennes vuxna liv. Hon menar att det mest frustrerande är att samtala med främlingar i sitt 

vardagliga liv och inte få någon förståelse eller antydan till anpassning från deras del. Hon berättar 

om ett tillfälle då hon suttit i telefon med ett välkänt företag där en anställd givit henne för henne 

mycket otydliga instruktioner för hur hon skulle gå tillväga med att returnera en produkt. Hon hade 

då uttryckt sig om att hon tyvärr inte förstod instruktionerna och ville att den anställda skulle 

precisera sig, varav den individen i telefonen blev mycket irriterad på henne och hennes frågor. 

”Det kändes lite som att, ska jag verkligen behöva förklara för en främling egentligen? Hallå, jag är inte 

dum i huvudet, jag har bara ADHD!” Detta är något Emma upplevt sig fått säga ett flertal gånger i 

livet då hon menar att vissa människor verkar ha den uppfattningen om personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det vill säga att människan har en lägre intelligens för att 

den har svårigheter med för dem, enkla instruktioner. För henne är dessa instruktioner inte så enkla, 

menar hon. 

Något alla Individer tar upp är att det är själva förståelsen som är avgörande för den potentiella 

samhörighet som finns mellan dem och utomstående. De menar att om det finns en vilja att förstå 

varandra så finns det även goda förutsättningar för en framgångsrik kommunikation och på så vis en 

stark tillhörighet mellan varandra. Det är enligt dem i bristen av förståelsen som problematiken 

uppkommit, så som Sara uttrycker sig om henne och hennes fars relation där hon upplevde att han 

inte alltid hade viljan eller möjligheten att förstå henne, vilket resulterade i frustration och bråk i 

hemmet. Det är även i bristen av förståelse som fick Patrik att känna sig utanför när han berättade 

om ett tillfälle då han upplevde att han blev behandlad likt ett barn på grund av sin ADHD och 
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därav blev upprörd på individens agerande. Han kände att om individen istället hade förstått 

innebörden av ADHD och dess känslospektra och karaktärsdrag så hade möjligen det samtalet att 

slutat på ett mer konstruktivt vis. Alla respondenter uttrycker sig även om att de i nutid upplever en 

större förståelse från sin omvärld, med att det mycket är relaterat till den inre resa de själva upplevt 

under diagnostisering och deras förmåga att finna sin plats i samhället och bilda en större vetskap 

om vilka de är idag. De uttalar sig även om att det mestadels är i kontakten med nya människor som 

de känner en brist av förståelse, då de i i relationer till sina familjer och vänner upplever sig ha en 

bättre dynamik mellan varandra då dessa individer är medvetna om deras funktionsnedsättning. 

6.3 Skillnad, likhet och självförståelse

Detta tema fann jag i materialet under intervjuernas gång då individerna ofta talade om de likheter 

och olikheter de upplever sig ha med andra individer och jag ansåg på grund av detta att temat kan 

relateras till det teoretiska begreppet om identitet då detta fokuserar på individernas känsla av 

annorlundaskap, likheter och deras egna och andras förståelse av dessa, samt hur detta påverkar och 

har påverkat deras självbild under deras liv. Ännu en kategori som tas upp i detta tema är förändrad 

självförståelse, vilket innebär de inre förändringarna som sker inom en individ efter att den har fått 

sin medicinska diagnos då den efter detta kan uppleva sin identitet annorlunda i jämförelse med 

tiden innan diagnosen sattes. 

Alla respondenter uttryckte sig om att de tidigt i sin barndom upplevt sig annorlunda i jämförelse 

med sin omgivning. De upplevde att de inte passade in bland människor, att de inte tänkte på 

samma sätt som människorna runt dem. Patrik uttalade sig om att han alltid har känt att han inte 

riktigt passat in, att han alltid har haft problem med kvinnor då han upplevt att han inte talat samma 

språk som dem då han menade att han är mer rak som person och då kan upplevas som burdus av 

andra människor när han uttrycker sig, vilket har varit problematiskt då han har känt att kvinnor 

spelat ett spel hela tiden. Han upplevde sig även mycket annorlunda i relation till sin familj och 

släkt och att han till exempel under släktmiddagar inte upplevt att han passar in i sammanhanget. 

”Till exempel på något släktkalas så hade man familjen och kanske en 30 pers och så satt jag där och så 

tittade jag och tänkte att va fan gör jag här?” Patrik satte sig i denna situation i motpol till sin släkt och 

upplevde sina olikheter för stora mellan honom och sin omgivning då han inte upplevde att han 

hade något gemensamt med dem. 

Sara upplevde sig även annorlunda under sin uppväxt, men att detta på senare år istället har 
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utvecklats till något positivt istället i jämförelse med barndomen då det var något mycket negativt 

för henne. Nu ser hon sitt annorlundaskap som något bra och anser att hon nu istället använder detta 

till sin fördel i vardagliga situationer. Sara kände mycket likartat som Emma, det vill säga att hennes 

annorlunda sätt att vara upplevdes som något negativt under uppväxten, men att hon nu istället 

vänder detta till sin fördel. Hon minns att hon under barndomen kände sig mycket annorlunda i 

relation till andra barn och vuxna, vilket hon anser gjorde att hon blev utsatt för mobbing under sex 

år. Hon menade att hon upplevde att de på grund av hennes annorlundaskap såg henne som ett lätt 

byte. ”Har du i en tidig ålder hört att du är dålig, idiot, inte värd, knäppskalle och så vidare.. Så blir de 

så... Speciellt om det kommer från de du älskar.” Hon uttalade sig även om att hon upplevde att hennes 

känsla av att vara annorlunda resulterade i att hon utvecklade en ätstörning, anorexi. ”Utanför 

utseendeideal tror jag att ätstörningen var ett sätt att ta  kontroll över mitt liv. Det snurrade alltid så mycket 

i mitt huvud. Förstod inte så mycket om hur jag fungerade., ingen förstod mig, det var det enda ja visste att 

jag kände.” Hon upplevde att hon hade en mycket skev självuppfattning vilket alltid gjort henne 

livrädd för att bli ensam. Hon betonade dock även att hennes ADHD har gjort mycket positivt för 

henne i livet, främst i nutid då hon upplever att hon har kommit mycket längre än andra på grund av 

sina olikheter, vilket gör henne mycket stolt över vem hon är. Hon menade även att hon på grund av 

sin olikhet har mer empati, kreativitet, mognad och intensitet inom sig, vilket ett flertal gånger har 

fungerat till hennes fördel i livet. ”Jag har blivit som en mentor till två små barn som rider min häst, 

varav en av dem har ADHD och jag älskar det! Jag får jobba med barn och hjälpa dem att bli mer 

självsäkra, lyfta dem, ge dem det jag själv inte fick. ” Med detta menar hon att det barn med ADHD som 

hon är mentor för skall behövas slippa uppleva de känslor som hon levde med under sin barndom, 

att detta kanske kan undvikas genom att i tidig ålder träffa någon som vet hur det känns att leva med 

funktionsnedsättningen och även se att denna individ nu lever ett framgångsrikt liv.

Christofer upplevde att han kände sig annorlunda, att han vid barndomen hade svårt med 

utanförskapet som var en konsekvens av sitt annorlundaskap. Han upplevde att han hade svårt att 

kanalisera sin energi, vilket lätt gjorde honom stökig och störig i skolan. Detta resulterade i att 

klasskamraterna och skolpersonalen upplevde honom som en ansträngande individ och barnen ville 

då inte umgås med honom på grund av detta. Emma uttryckte att hon i sin barndom upplevde sig 

som en utomjording på grund av att andra barn tyckte att hon var konstig, agerade annorlunda och 

klädde sig annorlunda i jämförelse med dem. Hon upplevde att hon inte hade samma fokus på sitt 

utseende i tonåren som de andra flickorna hade, vilket gjorde att hennes intresse av att delta i 

konversationer med flickorna om sådana ämnen. 
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Respondenterna upplevde inte många gånger under sin uppväxt att de hade någon likhet med andra 

individer, men ett fåtal respondenter mindes sig ha mött individer som de kunnat identifiera sig 

med. Dessa individer har dessa gånger varit individer med likartade diagnoser som de själva. Sara 

berättade om barnet med ADHD som brukar rida hennes häst, att hon kunde koppla lätt med barnet 

då hon upplevde att de var mycket lika varandra till sättet och hon då kände att de förstod varandra 

på detta vis. Även Patrik minns ett tillfälle då han ha upplevt sig träffa en individ som varit lik 

honom. Han talade om ett tillfälle då han arbetade som lärare åt en grupp barn med 

bokstavsdiagnoser varav en pojke hade diagnosen Autism. Han och pojken kom otroligt bra överens 

med varandra, vilket Patrik inte förstod varför vid denna tid då han själv inte var medveten om sin 

egna funktionsnedsättning vid den tiden. ”Och då jobbade jag ju med de här bokstavsbarnen och en kille  

som hade autism och då visste jag ju inte om min egen diagnos och vi kom ju skitbra överens, jag och de här  

ungarna och det har jag ju liksom fattat nu..” Denna tid i livet är någon som Patrik ser tillbaka nu med 

klarhet om, att det var på grund av hans ADHD som han kopplade så lätt till barnen då han fann 

någon likhet i dem och deras svårigheter och sätt att kommunicera med människor. 

Egen självförståelse kontra andras förståelse

Alla individerna uttalar sig alla om att de någon gång upplevt att andra har målat upp en enligt dem 

felaktig bild av hur de är som individer. Sara kände till exempel att människor i hennes omgivning 

uppfattade henne som en slarvig och glömsk individ, men att hon själv inte alls upplevde sig på 

detta sätt, åtminstone inte medvetet från hennes synvinkel. Hon berättade även att hon många 

gånger kände sig osynlig och osäker på grund av den bild som andra människor hade tillskrivit 

henne. Hon såg sig som mindre värd då det var så hon upplevde att andra såg henne. Christofer 

berättade att han upplevde att hans lärare och skolkamrater tyckte att han var stökig och 

utåtagerande, medan han själv inte förstod deras resonemang då han var mycket rastlös av sig och 

enbart behövde utlopp för den energi som bubblade inom honom. Han menade att hans frustration 

växte sig starkare under skoltiden på grund av hans lärares oförmåga att möta honom halvvägs och 

bemöta hans behov, vilket resulterade i att han var såpass stökig och utåtagerande i skolan. 

Patrik berättade att han hade en stark känsla av att andras bild av hur han är inte stämde överens 

med hans egen då han under skoltiden fick agera som en pajas mot sin omgivning i rädsla för att 

vara sig själv inför dessa människor. Han berättade även om ett tillfälle för inte så länge sedan då en 

individ hade agerat mycket överslätande mot honom, att han upplevde att individen behandlade 

honom som om han var förståndshandikappad på grund av sin ADHD. ”Man känner ju liksom att va 
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fan, jag är väl inte annorlunda något nu jämfört med vad jag var igår liksom! Det är ju bara att jag har gått 

ut och talat om det här. Som om man var lite förståndshandikappad eller så, liksom.” Han menade att han 

ville bli behandlad på samma vis som innan han fick sin diagnos, men att han nu själv har förståelse 

över sin problematik, och att på detta vis kanske även hans omgivning kan ha detta och ha 

överseende ifall han inte står upp till människors förväntningar hela tiden. 

Emma berättade att hennes starkaste minne av att någon har sett på henne på ett annorlunda vis än 

henne själv är när hon varit i kontakt med psykiatrin och hon då känt att de velat tillskriva en bild på 

henne om vem hon är och hur hon är när de gav henne sin diagnos. 

”Såhär är det och såhär funkar du. Du måste ha den här medicinen, du kommer inte kunna det här och det 

här och du har de här svårigheterna, som jag själv inte upplevde att jag hade, utan det var hur de hade läst 

till sig att man är när man har ADHD, istället för att försöka lyssna på mig och hur jag är.” Denna 

upplevelse gjorde att Emma inte ville vara i kontakt med psykiatrin mer, då hon upplevde att de inte 

såg henne som en individ utan ett problem. 

Förändrad självförståelse

Respondenterna uttalade sig om att de nu upplever sin identitet annorlunda sedan de fick sin 

diagnos. Patrik berättade att han han tidigare hade haft mycket stora svårigheter med sin självbild 

innan han fick sin diagnos, och att han då dövande sina känslor genom att självmedicinera sig med 

alkohol. ”Och det har jag ju lärt mig att det kallas för självmedicinering... Jag har ju sökt och skrikit efter 

hjälp överallt och de har ju bara gett mig piller och skit...” Men detta förändrades drastiskt en dag då 

han under en avgiftning för sitt alkoholmissbruk kom i kontakt med en kvinna som berättade för 

honom att han hade ADHD. De talade länge om detta och han upplevde denna kvinna bli mer och 

mer trovärdig för varje ord hon yttrade om funktionsnedsättningen. ”Och vad som händer kan jag inte 

riktigt förklara men under det här samtalet så kände jag att nu kom jag hem... Och så la det sig ett lugn över  

mig och jag kände att nu har jag hittat nån tro.” Han berättade även att han efter sin diagnostisering har 

förändrat sitt sätt att tänka på fullständigt, att han har fått mer förståelse över varför saker har hänt i 

hans liv. Han kände att hans diagnos har förändrat hela hans liv till det bättre, att det var det bästa 

som har hänt honom och att han numera är mycket stolt över sig själv som person. Emma berättade 

även att också har en ökad förståelse för livet och till sig själv sedan hon fick sin diagnos. Hon 

menade att hon nu har en starkare bild av vem hon är och att hennes självförtroende är mycket 

högre då hon inte längre känner att det är något fel på henne. Hon upplever sig numer som en 

starkare individ som vågar ställa krav på sin omgivning istället för att enbart ställa krav på sig själv. 

Christofer upplever även han att hans självbild är friskare och att han nu identifierar sig själv som 
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en starkare och gladare individ. 

Sara berättar att även hon upplever att hennes diagnos förändrade hela hennes liv. Hon menar att 

hon gick från att må dåligt varje dag, vara osäker och ha en skev självbild och mycket dålig 

självkänsla till att må bra, veta vem hon är och vara stolt över sig själv. ”Jag lyser mer utåt nu än 

innan, jag är en härligare individ med mycket att ge.” Hon har genom sin diagnostisering slutat att 

tvivla på sig själv och slutat att fokusera på de svårigheter hon tidigare haft, utan valt att fokusera på 

sina styrkor istället. Även Eva upplever att hon nu i retroperspektiv ser sitt annorlundaskap som en 

positiv sak, att hennes nytänkande nu är en naturkraft istället för ett problem. Hon berättade även att 

hon ser sin ADHD som en gåva då hon vänt detta till något positivt och att hon genom en bättre 

självkännedom efter sin diagnostisering nu upplever sig själv som en individ med försprång i livet 

jämfört med andra individer. ”Jag har en mycket starkare intuition,starkare känslor, jag har ett 

annorlunda tänk som kan vara nyskapande, liksom, som jag känner kan vara den nya tidens människor, 

liksom.” Genom att hantera sin diagnos på detta vis så ger hon sig själv en positivare självbild och 

identitet och upplever inte sig själv längre behöva be om ursäkt för hur hon är som individ, utan kan 

istället ställa krav på sin omgivning att den skall vara mer anpassningsbar för henne.

6.4 Utanförskap i samhället

Upplevda stigman och fördomar

Ett flertal respondenter berättade under sina intervjuer att de upplevt sig ha levt i någon form av 

utanförskap på grund av hur annorlunda de känt sig i relation till andra individer. Inte enbart har de 

känt utanförskapet i form av hur olika de upplevt sig vara i relation till sin omgivning, utan på 

grund av hur deras omgivning även har relaterat till dem. Detta avser jag behandla i denna del av 

uppsatsen. Respondenten Patrik berättade att han under hela livet har upplevt sig leva i ett 

utanförskap och att han känt ett stigma där han känt att vissa individer i hans närhet sett honom som 

mindre intelligent på grund av sin ADHD, vilket har gjort honom mycket upprörd. 

Respondenten Emma har även upplevt sig blivit annorlunda behandlad på grund av sin ADHD där 

individerna helt plötsligt blev mjukare i rösten och behandlade henne som ett barn när de fått reda 

på att hon har ADHD. Hon fick även höra av ett flertal individer att hennes diagnos fungerar likt en 

ursäkt att undvika att komma in i arbetslivet. ”Jag har till exempel fått höra att nu när jag har 

diagnosen behöver jag ju inte plugga eller jobba längre! Men det är ju totala motsatsen till vad jag vill! Jag 
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ville ju utredas för detta för att förstå mig själv bättre och kunna få samma förutsättningar som alla andra i 

skolan och arbetslivet liksom!” Emma berättade även att hon upplevt att hennes diagnos resulterat i att 

hon blivit felaktigt behandlad inom psykvården, där hon kände att hennes läkare övergeneraliserade 

funktionsnedsättningen i relation till henne. Hon berättade att de skall ha berättat för henne hur hon 

är som person, vad hon har för svårigheter och dylikt genom att läsa det rakt ur en bok, medan hon 

egentligen bara önskade att de skulle ha lyssnat på henne och på så vis fått reda på hur hon är och 

vilka svårigheter hon har i sin vardag. 

Döljande av diagnos

Många av individerna har under sina intervjuer uttalat sig om något tillfälle då de har känt sig 

tvingade att dölja sin diagnos för någon eller ett flertal individer. Sara berättade till exempel om ett 

tillfälle då hon var nyanställd och hon upplevde att hon inte vågade berätta för sin nya chef om sin 

diagnos då hon upplevde sin chef vara en individ som dömer människor lätt. Hon känner dock i 

nutid att hon skulle ha stått på sig mer och sagt till sin chef att hon behövde arbeta i en lugnare takt 

för att kunna sköta arbetet som effektivast. ”Istället för att stå där och spela duktig och egentligen vara 

livrädd för att göra fel eftersom jag har svårt att hinna förstå det hon säger. Det är ju bara mig det biter i 

baken i slutet.” Hon upplevde i övrigt att hon nu för tiden är mycket öppen om sin diagnos och att 

hon inte längre har några större svårigheter med att prata med främlingar om den. Hon menade att 

hennes öppenhet om detta istället skulle kunna göra skillnad, att skammen om denna sjukdom kan 

blekna och hon på detta vi kan hjälpa andra människor med samma svårigheter. 

Christofer berättade att han inte är särskilt öppen om sin diagnos för andra människor då han är 

relativt selektiv med vilka han berättar om den för från början. Han uttryckte sig om att han upplevt 

sig tvungen att vara selektiv med att prata om sin diagnos då han känner att det fortfarande finns för 

mycket fördomar om ADHD i dagens samhälle och att han av rädslan för att bli illa behandlad har 

varit relativt tyst om sin diagnos inför andra människor. Han uttalade sig även om att han har ett 

fåtal individer i hans liv som vet om hans diagnos, i form av hans nära vänner och hans familj. Eva 

är precis som Christofer relativt tystlåten om sin diagnos till andra individer då hon anser att hennes 

ADHD inte är en diagnos längre, utan en gåva. Hon berättade att hon har valt att enbart tala om sin 

ADHD med individer som hon anser skulle ha någon användning av hennes information, men hon 

döljer ofta sin diagnos när hon träffar nytt folk då hon anser att det inte är något man pratar om när 

man träffar någon för första gången. Hon upplevde dock att hon när hon precis hade fått sin diagnos 

hade ett behov av att prata om sin ADHD med människor, dock främst nära vänner och familj, men 
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att hon nu pratar om den mycket sällan i jämförelse med tidigare. 

Emma berättade också under sin intervju att hon vid nya möten är mycket vaksam om vad hon 

berättar om sig själv i relation till sin ADHD då hon precis som Christofer upplever att samhället 

inte har tillräcklig kunskap om diagnosen och därför kan dra förhastade slutsatser om en som 

individ på detta vis. ”Jag väntar med att berätta för människor om min diagnos tills jag träffat dm ett par 

gånger, inte för att det nödvändigtvis känns pinsamt för mig, men för att dolk ändå har mycket fördomar och 

jag vill ändå ha den chansen, att människor ser mig först och inte min diagnos och alla de eventuella 

fördomar som finns om den.” Genom att hantera sin diagnos på detta vis kan hon istället leva livet på 

sina egna villkor och med en kontroll där hon själv avgör vem eller vilka som hon upplever sig vilja 

eller vara i behov av att berätta för om sin funktionsnedsättning. 

6.5 Resultatsammanfattning

De resultat som har uppenbarats under denna studie är bland annat hur individernas relation till 

omvärlden är mycket problematisk under deras uppväxt. De har svårigheter att skapa relationer 

till andra individer, de skapar lätt konflikter med andra och de har alla erfarit en känsla av 

ensamhet och brist på samhörighet till andra människor. Känslan av att inte kunna vara sig själv 

och att inte heller veta vem man är är genomgående hos alla respondenter under deras uppväxter. 

Den starkaste kontakten ett flertal individer upplevt sig ha haft är till andra likasinnade individer, 

det vill säga till individer med likartade diagnoser. Individerna har även haft problem med sina 

familjerelationer i uppväxten då det skett mycket konflikter i hemmamiljön. Ett annat tydligt 

mönster som uppenbarats är den  existentiella kris som flertalet respondenter upplevt och dess 

specifika sätt att hantera denna kris, det vill säga att individerna har haft en fallenhet till 

självdestruktiva beteenden, så som alkoholism och ätstörningar. Det finns även förekommande 

beteenden som att ”bära på en mask” i avsikt att dölja sin ångest och sorg i skolmiljön eller 

hemmamiljön, vilket respondenterna har upplevt som nödvändig undre denna tid för att kunna 

hantera sin skolgång eller de känslor de upplevt vid dessa perioder. Denna mask har många gånger 

även burits på i avsikt att dölja deras annorlundaskap för omgivningen av rädsla för bli utpekade 

som annorlunda och bli utstötta av omgivningen. 

Ytterligare ett mönster som uppenbarats är individernas behov av förståelse. I intervjuerna betonar 

de hur viktigt förståelsen är för att de ska känna en samhörighet till andra människor och hur viktig 

denna förståelse är för att kommunikationen ska kunna fungera över huvud taget. De betonar även 
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att denna förståelse har ökat med åren, då de upplever sig ha en större förståelse från omvärlden i 

vuxen ålder i jämförelse med i deras uppväxt, dock är det i kontakten med nya individer som bristen 

på förståelse är störst för dessa individer. Ett annat tydligt mönster som uppenbarats är den starka 

känsla av annorlundaskap som respondenterna har upplevt i uppväxten. De har upplevt och 

upplever att de inte tänker eller kommunicerar på samma vis som andra människor gör, vilket 

stundtals har skapat konflikter för dem i både skolmiljö och hemmamiljö. De har känt sig 

främmande i de miljöer de varit, så som att de upplevt ett utanförskap i familjen eller känt sig som 

”aliens” när de varit i sällskap av andra individer. Ännu ett mönster som ses i respondenternas 

berättelser är hur de upplever att deras omvärld ser på dem som individer. Detta innebär att de 

upplever att deras omgivning många gånger målat upp en orealistisk bild av hur de är som 

individer. Denna bild av hur de tros vara har många gånger påverkat respondenterna negativt i den 

mån att de känt sig mindre värda som individer eller mindre intelligenta. 

Något som synliggjordes i materialet är även den identitetsförändring som respondenterna har 

upplevt sedan de fick sin diagnos. Flertalet individer uttalade sig om att de haft stora problem med 

sin självbild innan de fick sin diagnos, vilken i efterhand har förbättrats avsevärt för dem. De 

upplever alla att deras sätt att se på omvärlden och på sig själva har förändrats drastiskt och att 

diagnosen har förändrat deras livskvalité till det bättre då de har haft lättare att greppa vilka de är 

som individer sedan dess. I retroperspektiv upplever majoriteten av respondenterna nu att deras 

annorlundaskap är en mer positiv sak då de har lärt sig att använda sina annorlunda egenskaper till 

fördel för dem istället. 

7. Socialpsykologisk analys och tolkning

I denna del av uppsatsen avser jag att lägga fokus på tolkningen och analysen av det empiriska 

material som jag i föregående kapitel har presenterat. Analysen genomförs med hjälp av de 

socialpsykologiska teorier och den tidigare forskning som jag tidigare presenterat i uppsatsen. De 

rubriker som jag använder mig av i denna analys är relaterade till den problemformulering jag lagt 

fram tidigare i uppsatsen och som relaterar till hur det är att växa upp och leva med ADHD och hur 

detta problem påverkar individers identitet och tillhörighet till andra människor, samt vilka 

upplevelser dessa individer har av stigmatisering i relation till samhället. 

7.1 Tillhörighet

Ett tydligt mönster som upptäcktes relaterat till begreppet tillhörighet är respondenternas problem 
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med relationer till sin omgivning, så som att de haft svårigheter i att få vänner, att det ofta skett 

konflikter i hemmet och skolan och att de ofta känt sig ensamma trots att de befann sig bland 

människor. Orsaken till dessa företeelser kan vara om man ser enligt Mays teori om tillhörighet att 

individerna under sin barndom upplevt en svagare koppling till människor i sin omgivning och att 

de på grund av denna svaga koppling även upplevde en brist på tillhörighet till omgivningen. 

Individerna berättar under sina intervjuer att de upplevde att konflikterna blev färre och att de kände 

en större gemenskap med andra människor efter att de fick sin diagnos, vilket kan innebära att 

denna koppling till omvärlden blev starkare då man enligt May behöver en stark självkännedom 

för att kunna känna en stark tillhörighet till sin omvärld. I och med att individerna fick sina 

diagnoser så fick de då en tydligare bild om vilka de var som individer, vilket alltså gjorde att 

tillhörigheten till omvärlden blev starkare då de lättare kunde identifiera vilka de var som individer 

och även vilka de var i relation till sin omvärld. Dock fick alla individerna sina diagnoser vid vuxen 

ålder, vilket innebär att deras tillhörighet kan ha påverkats till det sämre på grund av detta i 

jämförelse med om de fått sina diagnoser när de var barn och tidigt fått en förklaring på varför de 

var annorlunda och hade sin problematik med vänner, familj och skola.

May menar i relation till detta att självkännedom är delvis baserad på vilka människor vi känner oss 

lika eller upplever att vi tillhör (May 2013:79), vilket innebär att respondenterna innan 

diagnostisering hade en otydlig bild om vilka de var som individer, vilket kan relateras till varför 

de även upplevde ett utanförskap och brist på tillhörighet till omgivningen. I kontrast till den likhet 

May talar om så menar hon även att självkännedomen är kopplad till de vi inte känner oss lika, 

vilket innebär att människor även känner en starkare tillhörighet till varandra och upplever en större 

självkännedom genom att utesluta individer som de upplever för olika. Detta stärker tillhörigheten i 

gruppen som inte är utesluten, men i relation till de respondenter som upplevt denna uteslutning, 

eller exkludering som det även kallas så upplevde de svårigheter i att veta vilka de var som 

människor under denna tid, eller att de hade en mycket skev självuppfattning. Som May menar o 

boken så innebär alltså inte alltid tillhörighet något positivt, utan kan även vara en negativ process 

som kan leda till stigman. I relation till de olika former av tillhörighet som finns, så som familj, 

vänner, bekantskap och så vidare så noterade jag även ett mönster där individerna vanligen 

upplevt sig mestadels ha bekantskaper i sin omgivning istället för vänner då de upplevt sig haft mer 

ytliga bekantskaper än vänskaper under sin uppväxt. Något som May nämner att bekantskaperna 

är en viktig del i ett samhälle för att information skall färdas mellan människor, men att de även 

kännetecknas som grupper av människor som har svagare sociala band till varandra (May 
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2013:118). Detta skulle innebära i relation till de individer jag intervjuat att flertalet av dem upplevt 

svagare band till sin omgivning under sin uppväxt, och även ibland i nutid då de inte alltid upplevde 

sig ha genuina vänskaper med starkare band mellan varandra. 

När Patrik uttryckte sig om att han inte alltid upplevt att han var ”med i matchen” när han umgicks 

med andra människor så kan detta relateras till det May kallar för icke tillhörighet, vilket skapar en 

känsla av oro och vilsenhet hos individen. Detta är något Patrick själv uttryckte som om att han 

upplevt i sin uppväxt och stundvis fortfarande gör i sitt vuxna liv. Hans uttryck av att uppleva sig 

inte ”vara med i matchen” är även något som Vanessa May uttalar sig om är en avsaknad av ett 

medlemskap till en grupp eller ett samhälle. Detta är även något som Patrik uttalade sig om då han 

ständigt upplevt sig utanför i relation till andra individer, oavsett om han var omgiven av människor. 

Han menade att han ofta var omgiven av mycket människor under sin skolgång, men att han 

upplevde att han inte kände någon koppling till dem, utan att de mest fanns i hans närhet då han var 

skämtsam och underhållande som individ. Detta är något som inte enbart Patrik uttryckte, utan de 

andra individerna som intervjuats har även visat mönster på att de känt ett utanförskap eller en brist 

på koppling till sin omgivning som kan hänvisa till den brist på tillhörighet som May redogör för.

De två respondenterna Sara och Emma uttryckte sig om sina relationer till som omvärld då de båda 

menade att dessa relationer har påverkat deras självkänsla svårt under uppväxten, vilket May menar 

kan vara en mycket destruktiv konsekvens av att känna icke tillhörighet till sin omgivning. Både 

Sara och Patrik har upplevt denna konsekvens mycket destruktivt då exempelvis Patrik utvecklade 

alkoholism redan i tonåren och Sara utvecklade ätstörningar och fobier. Dessa destruktiva sätt är en 

tydlig konsekvens för en dålig självkänsla som utvecklats genom en brist på tillhörighet till sin 

omgivning. De båda individerna tog till destruktiva metoder för att uppleva en starkare kontroll av 

sina liv, eller i avsikt att ”fly” från vardagen. Detta är även något som flertal respondenter upplevt 

ha förändrats efter de fick sina diagnoser då de upplevde sig ha en större självkännedom och en 

större självkänsla som resultat, vilket har hjälp dem mycket i kampen mot sina destruktiva 

handlingar. 

En annan process som May tar upp i relation till tillhörighet är processer av utanförskap, något 

som kallas för ”andrande”. Denna process kan relateras till respondenterna Sara och Eva som båda 

upplevde sig ha blivit utsatta för mobbning och utfrysning under sin uppväxt på grund av att de 

ansågs vara annorlunda jämfört med de andra barnen. May menar att processen ”andrande” 
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innebär att det dras en gräns mellan de mobbande och de andra individerna, vilket för dessa 

respondenter markerade för dem att de var annorlunda individer som inte får inkluderas i 

gemenskaperna. 

7.2 Identitet

Då Stier (2003) menar att individers identitet formas genom samhällets villkor på individen, samt 

genom individens inverkan på samhället och samhällets uppfattning om individen så kan jag se 

tydliga tecken på detta i ett flertal respondenter, så som exempelvis Saras ätstörningar som blev ett 

resultat av hennes skeva självbild som hade bringats fram av samhällets syn på henne och hennes 

upplevelser av samhällets krav på henne. Patriks självbild och identitet blev också formad av 

samhället och han hanterade detta då genom att självmedicinera sig med alkohol för att kunna 

hantera sin vardag då han upplevde att den uppfattning som omgivningen hade om honom var 

felaktig, att han inte fick en riktig chans att visa vem han var. 

I relation till likheter och olikheter som både May och Stier nämner så har ett starkt mönster 

urskiljts i de olikheter som respondenterna upplevde sig ha, det vill säga hur annorlunda de 

upplevde sig vara i relation till andra individer i sin omgivning. Dessa känslor av olikheter har på så 

vis påverkat respondenternas identitetsskapande till det negativa, i form av att deras självbild kan 

ha blivit skadade. Detta är även något som har påverkat deras känsla av tillhörighet, då det enligt 

May finns ett tydligt samband mellan människors identitet och deras känsla av tillhörighet till andra 

människor (May 2013:89). I relation till begreppet identitet ser jag även respondenternas självbild 

under uppväxten som många gånger har uttalats ha varit mycket skev under denna period. 

Respondenten Sara uttalade sig till exempel om sin skeva självuppfattning och problematik med 

ätstörningar, vilket var ett sätt för henne att återfå kontroll över sitt liv och även att förändra sitt 

utseende i avsikt att bli mer omtyckt av de andra runt henne och respondenten Patrik uttalade sig 

om sin alkoholism som han upplevde var en form av självmedicinering för att döva sina känslor och 

”stänga av” på kvälls och nattetid. I relation till detta menar Jonas Stier att deras självbild på detta 

vis sammankopplas med deras identitet, det vill säga att respondenternas dåliga självbild hade en 

mycket destruktiv inverkan på deras sociala liv (Stier 2003:18-20). I relation till diagnostiseringen 

så kanske individerna hade haft enklare att skapa en rättvis självbild och identitet om hade fått sina 

diagnoser tidigare i livet då de istället hade fått insikt om deras problematik tidigare, men detta 

skulle kanske även innebära att de hade upplevt ett starkare utanförskap om de fått diagnosen och 

informationen hade hanterats på ett negativt vis, så som att individerna hade upplevt sig ännu mer 
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annorlunda och även utpekats av de andra barnen i skolan som annorlunda i relation till dem. 

Stier menar att människor ser på individer utifrån deras handikapp, så som Patriks upplevelse av att 

ha blivit behandlad som förståndshandikappad av en främling på grund av sin ADHD. Patrik får då 

som resultat en negativ identitet och riskerar att bli stigmatiserad på grund av sin olikhet. Sara 

upplevde även denna negativa identitet på grund av sin blyghet i tidig ålder, och trots hennes många 

försök att passa in i gemenskapen så upplevde hon sig stigmatiserad på grund av sitt 

annorlundaskap. 

7.3 Stigmatisering

Om man kopplar samman Erving Goffmans teori om stigma med det empiriska materialet så finns 

det tydliga fall av stigmatisering bland respondenternas upplevelser. Patrik upplevde sig till 

exempel ha blivit felaktigt behandlad på grund av sin ADHD, vilket skulle vara definitionen av 

stigma om man ser på Goffmans teori om detta. Goffmans teori innebär alltså att en individ 

behandlas felaktigt på grund av att den inte följer samhällets normer, i detta fallet Patrik som 

har diagnosen ADHD. Då Goffman syftar på att samhället har en uppsättning av föreställningar 

och förväntningar om hur människor ska vara och bete sig så stämmer begreppet stigma mycket 

väl in på en samhällsgrupp med individer som har diagnosen ADHD, då respondenterna har 

förväntats agera på ett specifikt sätt under uppväxten och att de med sin diagnos visar en tydlig 

avvikelse från dessa normer och på så vis riskerar att märkas med ett stigma på grund av sitt 

annorlundaskap. 

Något som Goffman även behandlar är begreppet stigmahantering, vilket kan relateras till något 

som relaterats till under intervjuerna som döljande av diagnos. Enligt Goffman innebär 

stigmahantering att en individ försöker att dölja sitt stigma av rädsla att bli stigmatiserad och 

utstött i samhället på grund av sin annorlundaskap. Flertalet respondenter upplevde att de hade fått 

dölja sin ADHD vid flera tillfällen av rädsla för att bli behandlade illa, vilket innebär att de har 

utövat vad Goffman kallar för stigmahantering. Ännu ett samband som uppfattats mellan empirin 

och i detta fallet den tidigare forskningen är att alla respondenterna har fått sina diagnoser mycket 

nyligen i livet, vilket är något som tas upp i artikeln ”ADHD och förmågan att anpassa sig till 

samhället” i teoriavsnittet där författarna menade att individernas förmåga att kompensera för 

sina brister, det vill säga dölja sitt stigma resulterade i att individernas funktionsnedsättning inte 

har upptäckts tidigare. Detta kan vara fallet hos de respondenter jag var i kontakt med då flertalet av 
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dem upplevt att de försökt anpassa sig till samhället och smälta in, varpå de inte fått sina diagnoser 

förrän under de senare åren. En kompensation som detta menar författarna även kan vara skadlig i 

längden för dessa individer på grund av den energi som används i avsikt att dölja stigmat, viket kan 

uppmärksammas hos respondenten Patrik som självmedicinerade sig med alkohol för att hantera 

stressen i hans liv eller Sara som utvecklade en ätstörning vid tidig ålder för att försöka skapa en 

känsla av kontroll över sitt liv i kontrast till de delar av sig själv hon inte kunde kontrollera, vilket 

var hennes funktionsnedsättning.  

Ett mönster som även uppfattats hos respondenterna är hur stigma i ett flertal fall har använts till 

något positivt för deras identitet och självkänsla senare i livet. Som Sara exempelvis uttryckte sig 

om under intervjun så upplevde hon att det var en positiv sak att hon fick sin diagnos då hon på 

detta vis skapade en större kännedom om vem hon var och varför hon hade problem i uppväxten. 

Detta gjorde även att hon efter diagnostiseringen har försökt att använda sin ADHD till sin fördel, 

så som att vända hennes svagheter till styrkor istället, som att hon är full av energi, spontan och 

kreativ som individ. Detta är även något som Patrik upplever som en lättnad efter att han fick sin 

diagnos, då han inte längre behövde se sig själv i ett negativt ljus, utan att ställa krav på 

människorna sin omgivning istället för att anpassa sig efter omgivningen som han tidigare hade 

gjort. Patrik uttalade sig om under sin intervju att hans diagnostisering har förändrat hans liv då den 

har förändrat hans syn på sig själv till fullo. Han kan nu istället för att se sig själv som en individ 

med massor av svårigheter istället se sig själv som en otroligt kreativ individ med mycket humor 

och en enorm social förmåga. Detta mönster kan kopplas till en annan form av stigmahantering som 

enligt Erving Goffman innebär att man vänder stigmat till något fördelaktigt för sig själv, eller 

för att göra motstånd mot de existerande stigmatiserade aktivitetsvärden i samhället (Persson 

2012:135).

Analys med vetenskapliga artiklar

I relation till de vetenskapliga artiklar som använts i denna uppsats så har jag sett ett flertal 

intressanta mönster i relation till min problematisering. Relaterat till den vetenskapliga artikeln som  

belyser individer med ADHD:s emotionella tillstånd som modellerats upp likt en pendel som rör 

sig mellan kaos och kontroll, så fanns det ett flertal samband på dessa känslotillstånd. 

Respondenterna uttalade sig om sina uppväxter där det bråkats med familj och andra individer i sin 

omgivning och de själva upplevt att deras omgivning var kaosartad eller att deras sinnen var 

kaosartade då de haft svårigheter i att förstå varför de agerat som de gjort i vissa tillfällen. Det 
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Toner m fl. (2006) menade i denna artikel var alltså att tillståndet kaos är en mycket sårbar 

situation för en individ och att det upplevs vara mycket svårt att upprätthålla ett sådant tillstånd en 

längre period för individen. Även detta uttalande är något som kan kopplas till respondenternas 

upplevelser då de själva har uttalat sig  om tider då de haft svårt att upprätthålla en fungerande 

vardag utan konflikter och missförstånd. En annan artikel som jag finner relevant till 

respondenternas upplevelser är Philip Asherson m fl. (2012) som skriver om högfunktionerande 

individer med ADHD och dess förmåga att anpassa sig till samhället. Han menar att den sociala 

börda och de kulturella influenser som finns på människan i samhället gör att ånga individer med 

funktionsnedsättningen ADHD riskerar att aldrig få sina diagnoser eller att bli diagnostiserade sent 

i livet och på så vis få hjälp senare än de skulle haft behov av. Asherson m fl (2012) menar att dessa 

individers förmåga att smälta in i samhället och dölja sina svårigheter för sin omgivning  genom att 

kompensera för sina svårigheter i rädsla för att bli stigmatiserade eller enbart för att hantera sin 

vardag. Detta är ett mycket starkt mönster som jag funnit bland individerna som jag intervjuat då 

alla är i vuxenålder och har fått diagnosen under de senaste åren, det vill säga i vuxen ålder. Alla 

individerna upplevde stora svårigheter under sin uppväxt på grund av att de inte förstod varför de 

agerade annorlunda och avvikande i relation till andra människor, vilket et flertal av dem upplever 

var en jobbig tid för dem. Sara och Patrik upplevde exempelvis att det hade varit en fördel om de 

fått sina diagnoser tidigare för att de kanske hade hanterat sina problem annorlunda om de hade haft 

en större självkännedom. 

8. Sammanfattning

Sammanfattningsvis i denna uppsats har det visat sig att det inte råder någon tvekan om att individer 

med funktionsnedsättningen ADHD har påverkats av sin funktionsnedsättning under sin uppväxt. 

Individernas skapande av identitet har påverkats tydligt då deras känsla av tillhörighet många 

gånger har rubbats på grund av de svårigheter i har haft i relation till andra människor. Identiteten 

har riskerats att skadas eller förhindrats att byggas upp under individernas uppväxt på grund av de 

sociala problem som upplevts i relation till andra individer där de känt sig av lägre intelligens, 

problematiska, svårhanterliga och utstötta bland andra barn eller ungdomar, detta på grund av att 

identitetens uppbyggnad vilar på att människans relation till samhället runt sig. Något som 

uppdagats under arbetets gång är dock den identitetsförändring som skett efter att individerna fått 

sina diagnoser då individerna snabbt började uppleva en större kännedom om sig själva, kände sig 

starkare och gladare som individer och blev även mer ambitiösa och drivna i skola och på 

arbetsplats då de inte längre upplevde att det var något fel på dem. Ett flertal individer har även tagit 
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till sig sin diagnos som en gåva eller likt en fördel hos deras personligheter där de anser att det är en 

positiv sak att de är mer energiska, passionerade och kreativa som individer och använder detta till 

sin fördel i vardagen. 

Tillhörigheten har upplevts som en bristvara under uppväxten hos alla respondenter, främst utanför 

hemmet där de haft problematik med att finna vänner eller att bli bekväma med miljön och 

människorna runt dem. De har på grund av sin sena diagnostisering stridit med frågor om vilka de 

är, var de hör hemma och vad som är fel på dem för att de inte upplevt att de hört hemma i någon 

miljö eller i några sociala umgängen. Dock har de precis som i relation till identiteten mer och mer 

under de senaste åren efter diagnostiseringen upplevt att de har en starkare tillhörighet till andra 

individer och miljöer runt sig. De har uttryckt sig om att på grund av att de nu vet vilka de är så har 

de även lättare att nu veta var de hör hemma någonstans, alltså var deras tillhörighet är. Ett fåtal av 

individerna har uppvisat tecken av att ha upplevt sig bli blivit stigmatiserade av samhället, det vill 

säga att de har upplevt ett utanförskap i samhället de lever i eller levt i under sin uppväxt. Ett 

markant fall är respondenten Patrik som upplevde sig ha blivit behandlad som en 

förståndshandikappad på grund av sin diagnos. Ännu en intressant punkt angående stigmatisering 

eller utanförskap är att ett större antal av respondenterna kort efter diagnostisering har upplevt sig 

behöva dölja sin diagnos för omvärlden på grund av rädsla för hur de skulle behandlas om 

utomstående fick reda på att de har diagnosen ADHD, vilket innebär att de utfört det som kallas 

stigmahantering. Något som är mycket intressant i kontrast till denna stigmahantering är att ett 

flertal av individerna i nutid upplever att de ser en fördel i att ha ADHD, att de har en större 

självkännedom och ser de som tidigare varit svårigheter för dem som styrkor i dagsläget. Sara och 

Patrik använder sig exempelvis av sin ADHD på ett konstruktivt vis i vardagen, så som att de sin 

kreativitet och spontanitet som en tillgång istället för en last. En tanke jag har om detta är att om 

individerna skulle ha fått sina diagnoser tidigare i livet så kanske de inte hade haft alla de 

erfarenheterna som de har nu, att de kanske inte hade upplevt sig som lika starka och säkra då de 

som de själv säger har fått vara lite tuffare och utstå lite mer som omvärlden. Samtidigt är det 

omöjligt att veta hur annorlunda situationen hade varit då, om det hade varit bättre eller sämre att 

individerna hade fått diagnoserna tidigare, trots att de kanske hade upplevt det som en lättnad om de 

fått svar på en hel del frågor om sig själva mycket tidigare. I nutid så ser ju majoriteten av 

respondenterna sin diagnos som en styrka, som en fördel då de har lärt sig att hantera den och sina 

känslor relaterat till den. 
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Ett annat intressant mönster som har visar sig under arbetets gång är den stora betydelse som finns 

på omvärldens förståelse av respondenterna och deras diagnoser. De har alla uttryckt sig om hur 

viktigt det har varit för dem under olika stadier av livet att bemötas med en förståelse eller i alla fall 

försök till förståelse för dem och deras situation. Då konflikterna är vanligt förekommande på grund 

av den olikhet i kommunikationen så är förståelsen mycket viktig för respondenterna då det visar en 

vilja att kompromissa och tänka sig in i deras värld och sätt att se på saker. 

9. Reflektioner

I reflektion till mitt färdiga arbete anser jag att jag möjligen skulle ha velat intervjua fler 

respondenter till uppsatsen, men på grund av längden av intervjuerna och den tidsbrist 

som fanns i detta uppsatsmoment så fanns det helt enkelt inga möjligheter att utföra fler vid denna 

tidpunkt. Jag har även i tanke att min egen ADHD-diagnos skulle riskera att påverka mitt omdöme 

under uppsatsprocessen till det negativa då jag eventuellt skulle kunna ha dragit förhastade 

slutsatser av vad respondenterna uttryckt sig om, men jag har personligen inte upplevt att min 

diagnos har begränsat mig något under uppsatsarbetet, utan respondenterna har istället upplevt en 

lättnad under intervjuerna då de upplevt att jag förstår vad och hur de menar när de berättat om sina 

upplevelser för mig. Möjligen har min egna förförståelse påverkat analysen av arbetet en aning då 

jag stundvis upplevt en för nära koppling till individerna känslomässigt då jag, precis som 

respondenterna har vuxit upp med funktionsnedsättningen ADHD och har egna upplevelser om hur 

det är att leva med denna funktionsnedsättning och diagnos. 

En problematik som skulle kunnat uppstå är att jag skulle dra egna slutsatser om individernas 

upplevelser då jag kanske upplevt liknande känslor relaterat till mina egna erfarenheter men jag 

försökte så gott jag möjligen kunde att hålla en så vetenskaplig ståndpunkt som möjligt då jag redan 

vid uppsatsens början ställde in mig på att bortse från egna erfarenheter och känslor om 

funktionsnedsättningarna och istället se på den med nya ögon för att ha större möjlighet att lära mig 

något nytt eller i alla fall utveckla de kunskaper eller uppfattningar jag har om 

funktionsnedsättningen sedan tidigare. Förvisso var det stundvis lätt att relatera till individerna 

under intervjuerna när de berättade om sina upplevelser men jag försökte så mycket jag möjligen 

kunde att hålla en distans till ämnet och individerna för att inte låta mina egna känslor spela med in 

i materialet och analysen av den. Jag utgick istället från att jag istället hade mycket lite kunskap om 

ämnet än vad jag egentligen hade och med ett öppet sinne lät jag individerna dela med sig av sina 

upplevelser till mig. Min ADHD eller erfarenheterna av den lät jag istället använda mig av under 
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intervjuerna som ett stöd om individerna hade svårt för att göra sig förstådda eller ursäktade sig för 

sina ordval eller snabba tal, att det inte var några problem för mig då jag ”processar saker på samma 

våglängd”, så att säga. Något som jag även reflekterat över är den ökade självkännedom som jag 

personligen fått om denna funktionsnedsättning då jag trots att jag varit i kontakt med andra 

individer med ADHD tidigare inte har varit i kontakt med dem i en yrkesroll eller liknande och på 

detta viset fått skapa en större och mer detaljerad bild av hur det är att leva med denna 

funktionsnedsättning. I relation till mitt eget arbete så upplever jag även att jag inte enbart kunde ha 

utfört fler intervjuer, utan utfört fler intervjuer ansikte mot ansikte då även om det fungerade att 

utföra intervjuer över ett videoprogram så fanns det ändå svårigheter i detta, så som störningar i 

nätet som kunde resultera i svårigheter att höra vid vissa tillfällen, samt att vissa individer upplevde 

en allt för stor distans till en då man satt framför datorskärmar och skulle tala om känsliga ämnen. 

Detta hade underlättats om intervjuerna istället hade utförts ansikte mot ansikte i en lugn miljö där 

intervjuerna haft möjlighet att i lugn och ro skapa en uppfattning av mig som intervjuare och istället 

upplevt att de kunnat sänka ner garden ytterligare. Detta var dock inte ett problem hos alla 

respondenter då ett flertal upplevde sig som trygga och var mycket frispråkiga och avslappnade 

under intervjuerna, men vid andra tillfällen upplevdes respondenter som lite obekväma och 

försiktiga med vad de delade med sig till mig som intervjuare. 

En sak som jag reflekterat om i anslutning till denna uppsats är att det skulle vara intressant att 

forska vidare om detta ämne och kanske undersöka vad som kan uträttas för att minska på stigmat 

för individer med ADHD eller att se närmare på hur individer med ADHD hanterar sin vardag i 

avsikt att få den att fungera så bra som möjligt med de förutsättningar som existerar för dem. Det 

har redan sedan tidigare uppdagats om att funktionsnedsättningar kan upplevas som ett stigma, inte 

minst av allt för individer med denna diagnos och detta är något som jag upplever skulle behöva 

uppmärksammas mer i samhället och även förhindras, då min uppfattning efter att ha arbetat med 

denna uppsats är att det fortfarande finns allt för många fördomar om individer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att detta måste göras något åt för att dessa individer 

skall kunna känna sig delaktiga i samhället. 
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11. Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

• Ålder?

• Sysselsättning?

• När fick du din diagnos?

• Har du några andra eventuella diagnoser?

Identitet

• Hur ser du på dig själv i relation till andra i samhället? Känner du dig annorlunda? Om ja, på 

vilket sätt? 

• Har du någonsin upplevt att din omgivnings bild av dig inte stämt överens med din egen?

• Har du någon specifik erfarenhet/minne av ett tillfälle då du upplevt att din omgivnings syn 

på dig har varit annorlunda jämfört med din egen syn på dig själv? 

• Upplever du dig haft svårigheter med din sociala identitet på grund av din ADHD? Dvs har 

du haft svårigheter i att känna tillhörighet till samhällsgrupper på grund av diagnosen? Kan 

du nämna någon specifik händelse då detta upplevts? Exemplifiera!

• Upplever du att din personliga identitet kan ha främjats eller skadats av din ADHD? 

• Exemplifiera!

• I relation till din självbild, upplever du att den känts felaktig eller skadad på grund av andras 

syn på dig och ditt beteende/din diagnos? Exemplifiera!

• Om du upplevt dig och din diagnos som ett stigma, hur tror du att detta har påverkat din 

identitet? Exemplifiera! 

• Upplever du att dina eventuella svårigheter att leva efter gruppers eller övriga samhällets  

normer kan ha påverkat din identitet? Om ja, exempel på en sådan upplevelse?

• Upplever du att samhällets förväntningar eller bemötande av dig har påverkat din 

identitet/självbild? Om ja, på vilket sätt? 

• Har du någon gång i din uppväxt varit med om att det tillskrivits en bild av dig som varit 

osann Som Till exempel att du varit slarvig/bråkig i skolan eller liknande? Exemplifiera!

• Upplever du att din identitet/självbild är annorlunda sedan du fick din diagnos? Om ja, på 
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vilket sätt? Upplever du att det är av yttre eller inre påverkan?

• Upplever du att din ADHD är en del av dig och din identitet? Om ja, på vilket sätt? 

• Har din funktionsnedsättning någonsin påverkat ditt sätt att se på dig själv? Självkänslan?

• Hur öppen är du med din diagnos inför andra individer?

Tillhörighet

• Har du haft lätt att känna en koppling till din omgivning? 

• Hade du lätt att finna likasinnade vänner när du var liten? Berätta om ett tillfälle där detta 

visat sig tydligt!

• Har du någon gång känt dig olik de du umgåtts med i din uppväxt? Har du upplevt detta som 

något bra eller dåligt? 

• Har du upplevt någon gång att din eventuella brist på tillhörighet eller dina avvikande 

beteenden varit till en fördel för dig i något sammanhang? Att ditt annorlunda sätt att 

relatera och tänka varit en fördel i skola/arbete/relationer? Exemplifiera! 

• Har du någon gång upplevt dig vara i ett utanförskap? Hur tror du att detta påverkade din 

självuppfattning? 

• Har du  någon gång upplevt att du inte blivit accepterad av andra på grund av ditt 

annorlunda sätt att se på saker? Har du då upplevt att du känt dig vilsen i sammanhanget 

eller på platsen du befunnit dig i? Har du då upplevt att du inte hört hemma i den miljön?

• Tror du att din ADHD på något vis kan ha påverkat din relationella tillhörighet? Känner du 

dig närmare familj, vänner, likasinnade med samma diagnos? Upplever du ibland att vänner 

känns närmare dig än din familj? 

• Upplevde du något form av utanförskap på grund av din ADHD i uppväxten? Om ja, 

utveckla!

• Har du någon gång under din uppväxt upplevt att du inte har känt någon tillhörighet till 

andra grupper eller till resterande samhället på grund av din ADHD?

• Känner du i dagens läge att du har en stark tillhörighet till samhället och till 

vänner/sambo/familj? Upplever du tillhörigheten vara starkare/svagare än när du var yngre? 

Tror du att din diagnos har haft någon inverkan i detta? Om ja, på vilket sätt?

Stigmatisering

• Har du upplevt vid något tillfälle att du blivit annorlunda behandlad (stigmatiserad) på grund 

av din diagnos? Om ja, Berätta! 
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• Hur upplever du att samhället ser på dig och din diagnos? Upplever du att den bild samhället 

har av dig stämmer överens med din egen? Exemplifiera!

• Har du någon gång upplevt att du fått dölja din diagnos för någon av rädsla för hur denna 

individ ska bete sig mot dig? 

• Upplever du att du kan vara öppen med din diagnos inför familj/vänner? Har du alltid 

upplevt det så? Fanns det någon tid då du relaterade annorlunda? Exemplifiera!

• Upplever du att du kan vara öppen om den inför bekanta, nya individer och i 

skola/arbetslivet? Har du alltid upplevt det vara så? Fanns det någon tid då du relaterade 

annorlunda? Exemplifiera!

• Har du någon gång känt dig utsatt för någon form av stigma/utanförskap på grund av din 

ADHD?

• Har du någonsin känt dig av lägre värde på grund av din ADHD? Om ja, har detta skett på 

grund av din upplevelse av hur andra bemött dig? Eller relaterar det till egna svårigheter att 

bemöta omvärlden?
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