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“Never give up on someone with a mental illness.  
When "I" is replaced by "We", illness becomes wellness.”  

- Shannon L. Alder  
 
 
 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra informanter  
för deras öppenhet och villighet att dela med sig av sina djupt personliga erfarenheter,  

vilket genererat mycket användbart material som vi är stolta över att fått ta det av.  
- Filip & Joel, April 2015 



Abstrakt 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa metoder undersöka omgivningens betydelse för 

hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet samt undersöka vilka faktorer som är 

av betydelse för den diagnostiserades välmående.  

Det material som presenteras har genererats utifrån elva kvalitativa intervjuer med individer som 

antingen är diagnostiserade med ADHD, lever i nära relation med en ADHD-diagnostiserad individ 

eller arbetar med ADHD. Det presenterade materialet analyseras sedan utifrån relevanta 

socialpsykologiska teorier av Becker (2006), Goffman (2006) och May (2013). 

Resultatet visar att omgivningen har en stor betydelse för hur den ADHD-diagnostiserade individen 

upplever sin livskvalitet. Den problematik som ADHD-diagnosen bidrar med försvårar för 

individen att leva upp till de krav och normer som förväntas av deras omgivning. Detta leder till att 

den diagnostiserade individen kan definieras som avvikande från gruppen och riskerar att hamna i 

ett utanförskap. Individen riskerar att identifiera sig med de egenskaper som omgivningen tilldelar 

den för att leva upp till de rollförväntningar som ställs på den och spela en roll de inte trivs med i 

strävan efter bekräftelse och att känna tillhörighet.  

Nyckelord: ADHD, livskvalitet, utanförskap, avvikande beteende, omgivningens påverkan. 



Abstract  

The purpose of this study is to, through qualitative methods, examine the environments impact on 

an ADHD-diagnosed individual perception of their quality of life and also to examine the factors 

that are prominent for the diagnosed individuals well-being.  

The presented material has been generated on basis of eleven qualitative interviews with individuals 

who are either diagnosed with ADHD, living in close relationship with an ADHD-diagnosed 

individual or working with ADHD. The presented material is then analyzed based on relevant social 

psychology theories of Becker (2006), Goffman (2006) and May (2013). 

The result shows that the environment has a significant impact on how the ADHD-diagnosed 

individuals perceive their quality of life. The complications that the ADHD diagnosis contributes 

with makes it more difficult for the individual to live up to the requirements and standards that the 

environment expects them to. This leads to that the diagnosed individual can be defined as deviant 

and in danger of being socially excluded from the group.  

The individual is likely to identify with the traits the surrounding expects it to live up to and the role 

expected of it which leads to the individual playing a role they do not feel comfortable with in the 

pursuit of confirmation and a sense of belonging. 

Key words: ADHD, quality of life, alienation, deviant behavior, environmental influences. 
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1. Inledning 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (1177 Vårdguiden, 2014) som på senare år 

uppmärksammats mer och mer i samhället. En individ med diagnosen ADHD kan ha större eller 

mindre svårigheter med att behålla fokus och koncentration, styra impulser både innanför och 

utanför kroppen (inne i kroppen i form av bland annat emotionell instabilitet och dålig självkänsla) 

samt att skapa rutiner och passa tider.  

Genom våra egna upplevelser och studier av ämnet har vi stött på att människors generella 

uppfattning om ADHD är att en individ med ADHD-diagnos är en individ som stör sin omgivning 

och skapar problem, exempelvis pratsam i klassrummet, hett temperament och förseningar till 

möten. Denna negativa och generaliserande syn på ADHD uttalas ofta av människor som besitter 

okunskap inom ämnet. En individ med ADHD-diagnos tillskrivs en sorts etikett av sin omgivning 

och inte sällan är denna etikett av negativ klang som sedan är svår att bli av med.  

När individen definieras som annorlunda från omgivningen så leder det ofta till utanförskap. 

Människan är en social varelse och att känna tillhörighet med något är enligt flera teoretiker (May 

2013, Becker 2006) en betydelsefull faktor för människans välmående. Vårt intresse väcktes då vi 

uppfattade att den problematik som ADHD-diagnosen för med sig försvårar för en diagnostiserad 

individ att hitta tillhörighet eftersom det beteende som den visar upp ofta anses som avvikande från 

vad omgivningen definierar som normalt. Vi märkte även utifrån egna upplevelser av vår 

omgivning att flera människor vi pratat med hade lyckats förbättra sin livskvalitet genom en 

framgångsrik hantering av sin diagnos medan andra upplevde en sämre livskvalitet. Kontrasten 

mellan att vissa trivs med sin tillvaro och andra är deprimerade väckte ett intresse hos oss att 

undersöka på vilket sätt en diagnosticerad individ kan uppnå en bra livskvalitet. Det vill säga vilka 

faktorer som är avgörande för att en diagnostiserad individ ska vända sin stigmatiserande diagnos 

till att uppnå en bra livskvalitet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse om hur en ADHD-diagnostiserad individs relation 

till omgivningen påverkar hanteringen av diagnosen och vilka faktorer som genererar välmående 

hos den diagnostiserade individen. Med denna studie hoppas vi visa att en ADHD-diagnos inte 

enbart behöver vara en begränsning för diagnostiserade individer utan att en lyckad hantering av 

diagnosen kan leda till en förbättrad livskvalitet hos individen.  

1.2 Frågeställning 

Vår övergripande frågeställning är följande: 

• Vilken betydelse har relationen till omgivningen för hur en ADHD-diagnostiserad 

individs upplever sin livskvalitet? 

Våra två underfrågor är följande: 

• Vilka är de främsta faktorerna för en ADHD-diagnostiserad individs välmående? 

• På vilket sätt påverkar individens relation till omgivningen hens hantering av sin 

diagnos?  
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2. Bakgrund 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

inte syns på utsidan men som påverkar individens vardagliga liv. Enligt Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt (Socialstyrelsen 2004) över ADHD beräknas att ungefär tre till sex procent av alla 

skolungdomar har ADHD. Det är vanligare med ADHD bland pojkar än bland flickor och 

Socialstyrelsen beräknar att två till tre gånger fler pojkar än flickor har ADHD. Till en början ansågs 

ADHD som något som endast drabbade barn men sen många år tillbaka har forskare 

uppmärksammat att ADHD även finns bland ungdomar och att ADHD inte är något man växer ifrån 

utan det följer med individen hela livet. Vissa symptom kan däremot avta i vuxen ålder. 

För att en individ ska bli diagnostiserad med ADHD krävs en noggrann utredning med syfte att 

förstå hur individen fungerar för att den ska få rätt behandling och stöd vid diagnos. De 

huvudsymptom som framförallt förknippas med ADHD är uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet 

och impulsivitet. För att en individ ska diagnostiseras med ADHD krävs det inte att man uppfyller 

alla tre huvudsymptom, därför delas ADHD in i tre undergrupper (Socialstyrelsen 2004).  

Den första undergruppen är ADHD med uppmärksamhetsstörning, vilket innebär att individen 

exempelvis har koncentrationssvårigheter, svårt att organisera och planera sin vardag samt har lätt 

att bli distraherad av yttre stimuli. Den andra undergruppen är ADHD med hyperaktivitet/

impulsivitet. Exempel på vanliga symptom ur denna form av ADHD är att individen har svårt att 

sitta still med händer och fötter, individen pratar ofta överdrivet mycket, har svårt att vänta på sin 

tur och avbryter ofta andra människor. Individer med denna typ av ADHD är väldigt aktiva och 

lider ofta även av en subjektiv rastlöshet inombords. Den tredje undergruppen är ADHD av 

kombinerad typ. För denna form av ADHD-diagnos krävs det att individen uppfyller kriterierna för 

båda de två undergrupperna.  

Det är vanligt att barn med ADHD som har svårt att registrera och tolka sinnesuttryck kan bli 

lidande i sitt sociala liv då det kan leda till att individen inte uppfattar situationer på det vis dess 

omgivning gör. ADHD kan även leda till vad som benämns som trotssyndrom (Socialstyrelsen 

2004). Detta innebär att individer med ADHD, framförallt barn, skapar ett mönster där den 

protesterar mot krav och trotsar sina föräldrar vilket ofta kan leda till stora sociala problem för 

barnet. Detta behöver uppmärksammas tidigt då det i vissa fall kan mynna ut i missbruk och/eller 

kriminalitet.  
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Det är inte heller ovanligt att individer med ADHD är oroliga och osäkra samt saknar tro på sin 

egen förmåga, vilket kan mynna ut i en dålig självkänsla och självförtroende. Detta leder till att 

individer med ADHD har lättare att utveckla depression, tvångssymptom och missbruk 

(Socialstyrelsen 2004). Många individer med en ADHD-diagnos upplever ofta en försämrad 

livskvalitet i jämförelse med andra på grund av att många av diagnosens symptom försvårar i 

vardagslivet. 

Orsakerna till ADHD är i nutid inte fullständigt fastställda, dock har det fastställts att ADHD har en 

hög grad av ärftlighet (Socialstyrelsen 2004). Forskare menar att ADHD beror på brist eller nedsatt 

förmåga hos de gener som transporterar signalsubstanser som förmedlar information i hjärnan. En 

brist hos dessa gener i vissa delar av hjärnan ger förändringar i individens psykologiska och 

kognitiva funktioner, vilket leder till de tre huvudsymtom som ADHD innebär: 

uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet.  

En form av behandling av ADHD är medicinering med centralstimulantia, till exempel läkemedlet 

Ritalin. Denna medicin ger en ökad produktion av signalsubstanser vilket kan förbättra individens 

koncentrationsförmåga och aktivitetsnivå. Det erbjuds även stöd i form av information för 

närstående, föräldrautbildning och i vissa fall psykologisk behandling.  

2.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör vårt studieområde. Den forskning som vi 

tagit del av behandlar vårt studieområde utifrån flera olika synvinklar. Studierna redogör bland 

annat för livskvalitén hos diagnostiserades individer som medicinerar samt att många barn med en 

diagnos tar eget ansvar över sin medicinering och sitt välbefinnande även om omgivningens stöd är 

bristfälligt. Vi presenterar även den pågående debatten som behandlar ADHD-diagnosens vara eller 

icke-vara.  

Vi har fördjupat oss i Jessica Peterson och Therese Winells (2013) artikel Livskvalitet hos 

medicinerade barn med ADHD. Denna artikel behandlar hur barn som medicinerar mot ADHD 

upplever sin livskvalitet. Peterson och Winell presenterar innebörden av begreppet livskvalitet 

utifrån The World Health Organisations (WHO) definition som lyder:  
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”Individers uppfattning av deras position i livet i ett sammanhang av kultur, värdesystem (värderingar) i vilka 
de lever och i relation till deras mål, förväntningar och normer. Det är ett brett koncept som på ett komplext 
sätt påverkas av individens fysiska och psykiska hälsa, självständighet, sociala relationer, personliga 
värderingar och deras förhållande till de framträdande dragen i deras omgivning.” (WHO 2007, 1) 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt där författarna granskat tio vetenskapliga 

artiklar som utgjort underlaget för resultatet. Studien visar att barn med ADHD önskar att 

människor runt omkring hade en större kunskap om vad diagnosen innebär och hur de skulle kunna 

underlätta vardagen för den ADHD diagnostiserade. Eftersom sådan kunskap är väldigt bristfällig så 

kan det uppstå en generalisering om att alla barn med ADHD är på ett visst sätt. Denna etikett har 

inte sällan en negativ klang vilket kan innebära att den ADHD-diagnostiserade kan uppleva 

utanförskap och en försämrad livskvalitet. Enligt Peterson och Winell visar studien att barn som 

genomgår medicinsk behandling och andra stödåtgärder mot ADHD upplever en förbättrad 

livskvalitet. Detta beror på att medicinen hjälpt barnen till bättre koncentration och fokus och ett 

förbättrat minne. Medicinen höll även barnens humör och impulsivitet på en stabilare nivå vilket 

underlättade barnens sociala relationer. Denna studie visar att det krävs en ökad kunskap i dagens 

samhälle om vilket dagligt stöd ett barn med ADHD behöver och vilken behandling som är mest 

effektiv för att uppnå bäst resultat. Winell och Peterson (2013) menar att sjuksköterskor bör ges en 

utbildning om vilka behov ett barn med ADHD har för att en mer effektiv och korrekt behandling 

ska kunna ges.  

Geraldine Bradys artikel Children and ADHD: seeking control withink the constraints of diagnosis 

(2014) behandlar barns egna upplevelser av sin  ADHD-diagnos. Brady (2014) har genomfört en 

kvalitativ forskning med fokus på hur barnen aktivt tar ansvar och kontroll över sitt fysiska, 

psykiska och emotionella välbefinnande inom ramarna för ADHD-diagnosen. Detta har observerats 

även när lärare, läkare och andra individer som förväntas stötta dem inte har funnits där. Brady 

studerar även vad det är som gör att vissa barn tar ansvar och andra inte. Hon använde sig av olika 

metoder i denna studie, både muntliga, skriftliga och konstnärliga metoder med mål att uppmuntra 

barnen att definiera sina upplevelser av sin diagnos.  

Hennes metoder användes i samtycke med föräldrar och sjukvårdare. Brady har en teori att även om 

antalet ADHD-diagnostiserade barn med medicinering ökar så riktas det minimal uppmärksamhet 

mot barnets upplevelser kring diagnosen och dess medicinering, vilket Brady anser vara en viktig 

aspekt. Syftet med denna studie är att uppmärksamma barnens upplevelser av psykiatrin. 

Studien (Brady 2014) visar på att barn som har tagit ett eget ansvar för sin medicinering och av 
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andra stödåtgärder vid bristande läkarstöd, exempelvis läkare som inte följt upp medicineringen av 

barnet. Studien behandlar även frågan huruvida samhällets etikettering av ADHD kan begränsa 

individer med diagnosen. Denna studie motbevisar att individer med ADHD diagnos inte är kapabla 

till att ta ansvar och att det utanförskap som vissa förknippar med ADHD inte beror på diagnosen i 

sig utan snarare hur diagnosen bemöts av omgivningen.  

  

2.1.1 Debatt kring diagnosen  

Bland all forskning runt ADHD så finns det även forskare som riktat kritik mot användningen av 

diagnosen DAMP och ADHD inom den neuropsykiatriska vården. Sociologen Eva Kärfve är en av 

de mest aggressiva kritikerna och i sin bok Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan (2000) 

kritiserar hon den forskning som gjorts av en världsledande professor i barn- och ungdomspsykiatri, 

Christopher Gillberg, kring neuropsykiatriska funktionshinder. Kärfve (2000) riktar kritik mot 

användningen av diagnosen ADHD då hon anser att barn och ungdomars sociala problem ofta kan 

förklaras utifrån brister i uppväxten. Hon riktar stark kritik mot att leta biologiska förklaringar och 

uppmanar till att iaktta försiktighet med behandlingar i dessa fall. Enligt Kärfve (2000) är 

användningen av diagnosen DAMP/ADHD ett hot mot folkhälsan där neuropsykiatrin väljer att 

bortse från miljöfaktorer som kan påverka barns beteende för att istället leta biologiska förklaringar. 

Kärfve (2000) menar att den ökade diagnostiseringen leder till segregation i samhället där barn och 

ungdomar sjukförklaras på vaga grunder. 

Överläkaren Tom Fahlén behandlar denna kritik i artikeln Diagnoserna ADHD och DAMP – 

vetenskap eller politik? (Läkartidningen, 2001). Fahlén presenterar den kritik som Kärfve och 

barnläkaren Leif Elinder riktar mot vårdens benägenhet att diagnostisera ADHD. Kärfve och 

Elinder menar att svårighetsgraden av de symptom som förknippas med ADHD skiljer sig enormt 

mellan de diagnostiserade. Det finns ingen strikt riktlinje att följa och därför existerar det en 

flytande gräns för vad som är att anse som normalt eller inte. Kärfve och Elinder menar att snart kan 

alla barn anses ha ADHD om vården fortsätter att diagnostisera utifrån sina kriterier, därför kräver 

de ett mer omfattande informationsunderlag för att diagnoserna ska kunna ställas med god säkerhet.  
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Elinder (1997) säger att det idag existerar en ”astrologibeskrivning” av diagnosen där hälften av 

befolkningen kan diagnostiseras vid behov. I artikeln Dyslexi, DAMP och Aspergers syndrom – 

Friska sjukförklaras i diagnostiskt samhälle (1997) kritiserar Elinder sådan astrologibeskrivning 

och menar att i dagens ”terapeutiska samhälle” finns det inte en helt frisk människa utan en helt 

frisk människa tyder istället på en brist i den medicinska diagnostiseringen. Kärfve (2000) anser att 

en diagnos kan rasera ett barns framtid samt att det är omöjligt för ett barn att ha en normal tillvaro i 

skolan om den fått en fastställd ADHD-diagnos. Kritiken mot ADHD-diagnosen fortsätter genom 

påståendet att behandling av ADHD av sjukvården är en omöjlighet. Elinder presenterar flera 

tänkbara allvarliga biverkningar av att medicinera med centralstimulantia.  

Kärfve (2000) och Elinder (1997) riktar hård kritik mot Gillberg för att han marknadsför en falsk 

teori om DAMP/ADHD. Motivationen är att Gillbergs forskning endast leder till segregation i 

samhället genom att dela upp befolkningen i en dysfunktionell samt en funktionell del. Kärfve drar 

paralleller med socialdarwinismen som hävdar att den mest lämpade överlever och för sina gener 

vidare medan svaga människor utplånas för samhällets bästa. Inom socialdarwinismen fyller 

fattigdom en funktion där de svaga människorna utplånas för samhällets bästa. Kärfve drar 

paralleller till nazisten Herbert Spencer (1820-1903) som tolkade socialdarwinismen i syfte att 

skapa en rasistisk ideologi där de svaga i samhället måste utplånas, exempelvis judar och 

funktionshindrade. Kärfve beskriver Gillbergs forskning som ett försök att skapa en social 

kontrollapparat där diagnostiserade individer blir kontrollerade av vården och hon driver vidare sin 

kritik genom att dra ytterligare paralleller till rasistisk och nazistisk historia. Hon drar inga 

slutsatser i sin bok utan lämnar till läsaren att dra egna slutsatser utifrån de källor hon refererat till.  

Den kritik Kärfve och Elinder riktar mot Gillberg utmynnade i en bok som kallas The Gillberg 

Affair (Gornall 2007).  Det som ledde till att Gornall skrev boken var när Kärfve och Elinder krävde 

att ta del av Gillbergs femton år långa forskning om neuropsykiatriska funktionshinder där han 

studerat 60 svenska ADHD-diagnostiserade barn. En forskning som Gillberg genomfört utifrån 

strikta regler av konfidentialitet med villkor bestämda av den svenska staten. Efter flertalet 

rättsprocesser bedömde svenska staten att Kärfve skulle få ta del av Gillbergs forskning men istället 

för att dela med sig av sitt forskningsmaterial så valde han att förstöra femton års forskning. 

Gillberg dömdes till dagsböter för att han valde att inte dela med sig av sitt forskningsmaterial till 

Kärfve och Elinder. Efter denna handling växte kritiken från Kärfve och Elinder och de misstänker 

att han valde att förstöra dokumenten för att dölja ett forskningsfusk.  
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Gillberg har i efterhand uttalat sig om händelsen (Gornall 2007) och försvarat sin handling med 

hänsyn till offentlighetsprincipen och menar att det vore fel att bryta mot den sekretess som utlovats 

till de hundratals människor som varit delaktiga i studien. Han uttalar sig om att han anser det 

bisarrt att han blir dömd som kriminell för att han valt att inte bryta mot den sekretess som först var 

en vital riktlinje av staten för att få genomföra sin medicinska forskning. Kritik (Fahlén 2001) har 

även riktats mot Kärfves bok (2000) då urvalet av källor är ytterst begränsat. Forskare har även 

kritiserat Elinder för att endast presentera allvarliga tänkbara biverkningar av behandling med 

centralstimulantia där han utelämnat väl dokumenterade positiva effekter av denna behandling. 

  

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

De studier som författarna presenterar nedan avser vi att utgå ifrån för att få en ökad förståelse av 

vad som krävs för att individer med en ADHD diagnos ska kunna få en ökad livskvalitet. Peterson/

Winell (2013) samt Bradys (2014) artiklar visar att ADHD-diagnostiserade individer kan ta ansvar 

över sin diagnos och leva ett väl fungerande liv om den tillhandahålls rätt redskap. Båda studier 

visar att diagnostiserade individer upplever att omgivningens kunskap om diagnosen är bristfällig 

och att det är en bidragande orsak till generalisering om diagnosen och den utanförskap som 

diagnostiserade individer ofta upplever. Ovannämnda studier visar att det sällan är diagnosen i sig 

som leder till utanförskap utan snarare omgivningens okunskap och dess fördomar som stämplar 

den diagnostiserades beteende som felaktigt. Dessa artiklar kan vi ta hjälp av för att uppnå vårt syfte 

och besvara vår problemformulering angående om en lyckad hantering av diagnosen kan leda till en 

upplevd förbättrad livskvalitet hos individen. Artiklar ger oss även en ökad kunskap om 

omgivningens påverkan på en individ med en ADHD-diagnos. När diagnosen ADHD blev mer 

uppmärksammad av allmänheten så skapades det även en omfattande och livlig debatt kring just 

diagnosstämpeln och diagnosens vara eller ickevara. Vi har därför valt att presentera och fördjupa 

oss i artiklar som behandlar denna debatt i syfte att nå en ökad förståelse och vidga vår kunskap 

kring de olika synvinklarna på diagnosen. De artiklar vi presenterar som behandlar denna debatt 

riktar kritik mot den medicinska diagnostiseringen av ADHD och anser att dagens underlag för 

diagnostisering inte är tillräckligt vilket kan leda till felaktiga diagnoser. Även om kritiken i dessa 

artiklar främst är negativ och motstrider studierna av Peterson/Winell och Brady så ser vi trots detta 

vissa likheter. Dessa artiklar presenterar risken av att diagnostiseringen kan leda till utanförskap och 

en segregering i samhället där människor riskeras delas in i en funktionell och en dysfunktionell 

grupp, vilket ger oss ytterligare underlag för att angripa vår problemformulering.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
För att nå en djupare förståelse för omgivningens påverkan av den ADHD-diagnostiserade 

individens hantering av diagnosen och dess upplevda livskvalitet har vi valt att använda oss av 

teorier från tre teoretiker. Vi använder oss av Erving Goffman (2006) och hans dramaturgiska 

perspektiv för att med den bättre förstå hur individen skapar en roll utifrån omgivningen.  

Vi har även valt Howard Beckers (2006) teori om utanförskap och avvikande beteende för att kunna 

förklara varför vissa individer hamnar i ett utanförskap. Slutligen har vi även använt oss av Vanessa 

Mays (2013) teori om tillhörighet där fokus läggs på identifikation, kategorisering och idealtyper 

för att öka vår förståelse av hur en individ med en ADHD-problematik i sökandet efter tillhörighet 

kan hamna i destruktiva umgängen och situationer. 

3.1. Rollen 

För att få en djupare förståelse för den process en ADHD-diagnostiserad individ går genom har vi 

valt att använda oss av Erving Goffmans teori om sociala interaktioner. Goffmans syn på samhället 

brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet. Han (Goffman, 2006) anser att människor spelar 

teater varje dag där världen är en teaterscen och människorna i ens omgivning är publik. Han menar 

att vi som individer är ute efter att göra intryck på våra medmänniskor där vi försöker styra den 

information som vi delar med oss av till omgivningen för att de ska få en viss uppfattning om oss. 

Beroende på i vilken situation individen befinner sig, anpassar sig individen till situationen och går 

in i den roll som den anser är passande. Enligt Goffman (2006) skapar individen sitt ”jag” utifrån 

sin omgivning och dess sociala interaktioner. Bilden man förmedlar till sin omgivning är ofta den 

bild som individen får av sig själv. Därför menar Goffman att jag-skapandet är ett socialt projekt.  

Goffman (2006) talar om tron på rollen, vilket han menar är en viktig faktor i det skådespel som vi 

människor spelar. När en individ spelar en viss roll går den in med förutsättningen att dess 

omgivning ska ta de intryck individen spelar ut för dem på allvar. Individen förväntar sig att dess 

publik tror på att de intryck som förmedlas under skådespelet är intryck och egenskaper som 

individen besitter på riktigt. Goffman beskriver att skådespelet ibland kan gå så långt att när 

individens omgivning är övertygade om att de egenskaper och intryck som aktören förmedlat är 

äkta vara så kan även aktören övertygas av sitt eget skådespel och att de egenskaper han visar för 

sin omgivning är äkta vara även om det är en fasad.  
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Skådespelet kan leda till motsatt effekt när aktören inte förknippar sig själv med de egenskaper och 

intryck som visas upp i skådespelet. En aktör som inte övertygas av sitt eget agerande benämner 

Goffman (2006) som cynisk. Ett cyniskt framträdande gör skillnad på aktörens identitet och dess 

skådespel. Ett sådant skådespel används inte sällan i serviceyrken där den anställda agerar utifrån 

sin arbetsplats bästa. Cyniska framträdande syns även i film- och teatervärlden där skådespelare 

spelar en viss roll utifrån de rollförväntningar som ställs på den med syfte att lura omgivningen att 

det skådespel de ser är äkta vara. 

Fasaden (Goffman, 2006) är den bild av oss själva som vi väljer att visa upp för omgivningen i en 

definierad situation. Det är den expressiva utrustning aktören har att använda i sitt skådespel för 

omgivningen. En situation definieras utifrån det som Goffman benämner som inramningen,  
vilket syftar på hur omgivningen ser ut, exempelvis möbler eller geografisk plats. Inramningen är 

platsbunden, därför börjar aktören spela sin roll när den anländer till platsen och avslutar sitt 

skådespel när den lämnar. En aktör sätter även upp en personlig fasad. Medan inramningen syftar 

på det sceniska inslagen i skådespelet så syftar den personliga fasaden på de personliga detaljerna 

som förväntas höra samman med den roll aktören vill förmedla, exempelvis hållning, utseende och 

klädstil.  

3.2. Utanförskap och avvikelse 

Howard Becker (2006) förklarar utanförskap och avvikelse utifrån hans perspektiv som följande: 

”Ur detta perspektiv är avvikelse inte en egenskap hos den handling som personen begår utan en följd av att 
andra tillämpar regler och sanktioner på en 'överträdare'. Avvikare är den som etiketten framgångsrikt har 
placerats på, avvikande beteende är ett beteende som människor betecknar på det sättet.” (Becker, 2006)   

Med detta menar Becker (2006) att det är svårt att definiera vad en avvikare, eller vad en avvikande 

handling är. Om man tittar på utanförskap och avvikelse ur detta perspektiv så läggs det snarare 

fokus på att utforska vad det är som gör att individen eller handlingen blir definierad som avvikande 

av den omkringliggande miljön. Människan utvärderar ständigt sin sociala miljö och uppfattar 

snabbt när något avviker från normen. Avvikandet som Becker (2006) syftar på är beteenden som 

drar till sig ovanligt mycket med uppmärksamhet (högljudd, burdus, våldsam, etc.). I samma stund 

som individen uppvisar ett avvikande beteende eller bryter mot en grupps regler så riskerar denne 

att bli försatt i ett utanförskap, som senare kan bli svårt att ta sig ur då en händelse sällan sker som 

isolerad händelse.  
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Becker ställer frågan hur en individ kan gå från ett konformt beteende, till ett lätt avvikande och till 

ett extremt avvikande beteende. Han presenterar olika modeller som slutligen leder fram till 

begreppet ”Avvikarkarriär”. Alla avvikarkarriärer börjar med en första avvikande handling och 

bakom denna finns det alltid en drivkraft menar Becker. Det finns någonting som driver individen 

till att begå handlingen, och det är genom att uppmärksamma och förstå denna drivkraft som man 

bättre kan förstå individen. Att vara medveten eller icke-medveten om att man bryter mot normen 

definierar avvikandets karaktär i den mening att många avvikelser görs på grund av missförstånd  
(t.ex. språkmässiga missförstånd, olika kulturer), men vissa görs också medvetet.  

Avvikande handlingar dyker upp i fantasin hos de flesta individer (Becker, 2006) men alla följer 

inte dem, och det är de som följer dessa impulser som man kallas för avvikare. Men istället för att 

ställa sig frågan varför vissa följer dessa impulser ställer Becker frågan varför många inte följer sina 

impulser. Slutsatsen blev att individer känner en skyldighet mot de olika institutioner och grupper 

som den är delaktig i, där det finns förväntningar på vilka beteenden som får uppvisas och vilka 

som inte är accepterade. Något som gäller de båda sidorna är att tidigare rutiner som individen 

utfört skapar en förväntning på att liknande beteenden skall upprepas, vilket kan sätta igång en 

händelsespiral (om negativ, en så kallad avvikarkarriär) i individens liv. 

3.3. Tillhörighet  

Vanessa May (2013) skriver om hur människan är beroende av tillhörighet och hon förklarar även 

hur vi genom att jämföra oss med andra definierar vårt egna Jag genom att se likheter och olikheter 

hos andra individer. Individen målar i sitt inre upp en gräns som skiljer andra grupper från den 

grupp som individen nu är medlem i. Vidare gör det att individen kan definiera sig själv med hjälp 

av att fastställa vilka grupper denne inte tillhör och se på individer som tillhör en annan grupp som 

är olik individens. 

May (2013) definierar tillhörighet som den process i skapandet av känslan av identifikation till, 

eller koppling till, kulturer, människor, platser och materiella objekt, samt hur dessa kopplingar 

sammankopplas ihop med individens Jag. Hon spinner vidare på hur tillhörighet skulle kunna vara 

en barometer för social förändring men för vår studie är det mindre användbart och vi kommer sätta 

fokus på det behov, som May menar att människan har, av att tillhöra en grupp och hur det påverkar 

en individ. Tillhörighet kan också beskrivas som känslan av att vara tillfreds med sitt egna Jag och 

individens sociala, kulturella, relationella och materiella omgivning.  
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May (2013) presenterar det relationella jaget, som enligt henne inte är något medfött som sitter inuti 

individen, utan snarare finns i de relationer med närstående individer samt hur individen jämför sig 

med individer i sin omgivning. Som barn får individen förklarat för sig av sina föräldrar eller 

vårdnadshavare vem hen är och vad hen borde sträva mot att bli. I den här processen lär sig 

individen att använda sig av begreppen likhet och olikhet. Individen tycker sig vara lik en annan 

individ för de härstammar från samma land, men är olik en annan individ för denne lyssnar på en 

annan sorts musik. Vanessa May summerar detta i sin bok: 

”This process of identification is a two-way one: we identify with (self-identification), while other identify us 
as (categorization). And because identification always involves other (who we identify with and who we 
categorize us), it is a relational process.” (May 2013, s4) 

Social förändring uppnås inte alltid som en konsekvens av extraordinära händelser, utan den tar sin 

start i vardagliga sammanhang. Vissa individer fastnar i en rutin helt utan att ifrågasätta sin 

omgivning men det är hos de individer som ifrågasätter strukturen och byråkratin som, enligt May 

(2013), social förändring även i stora sammanhang tar sin start.  

3.4. Teorisammanfattning 

Genom att kombinera dessa tre teorier får vi en djupgående inblick i hur en individ med en  
ADHD-problematiks liv skulle kunna se ut och vilken betydelse omgivningen har för individens 

upplevda livskvalitet. Genom att förstå vad som kan vara den bakomliggande drivkraften för 

förändring både på individnivå och samhällelig nivå lärde vi oss att stora förändringar ofta börjar 

med små förändringar i det vardagliga livet (May 2013). Detta kan vi använda oss av för att förstå 

hur processen ser ut i hanteringen av ADHD-diagnosen hos individen. Vi ser även att teorin om 

avvikelse (Becker, 2006) blir ett användbart analysverktyg då den hjälper oss att förstå processen 

när en individ går från att ses som en i gruppen till att definieras som avvikande av sin sociala 

omgivning.  

Beckers (2006) teori behandlar utanförskap och avvikande beteende och menar att det är vår sociala 

omgivning som i slutändan bestämmer om vi passar in eller om vi är avvikande från gruppen. En 

handling är i sig själv inte avvikande, det är hur vi väljer att definiera den som bestämmer det. På 

samma sätt som en individ med ADHD-problematik kan övertygas om att denne är ointelligent och 

lat på grund av att dennes omgivning konstant påpekar fel och misstag i beteendet hos individen. 

Det är också här som vi vill knyta an till Goffmans dramaturgiska perspektiv och begreppet roller. 

!12



Goffman (2006) skriver att ”jag-skapandet” är ett social projekt, att den bild som individen försöker 

visa upp för sin omgivning ofta är en liknande bild som den omgivningen speglat mot individen. 

Detta kan kopplas till Beckers teori om utanförskap och hur individens sociala miljö bestämmer 

huruvida individen agerar korrekt eller avvikande. En individ med ADHD-problematik kan ha svårt 

att styra impulser och som en konsekvens av detta bli avvikande i vissa situationer. Här ser vi att en 

avvikarkarriär kan ta sin start, då individen börjar identifiera sig med den bild som omgivningen 

projicerar på denne, även om den bilden endast stämmer överens med de utlopp som ADHD-

problematiken ibland orsakar för individen. 
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4. Metod 
4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt till den problematik vi valt att studera. 

Hermeneutik betyder (Ödman, 2007) att tolka och förstå där grundtanken är att man inte ska tvinga 

på kunskap utan ny kunskap skapas genom dialektik, så som en yttre eller inre dialog. Genom 

denna vetenskapsteori har vi använt oss av den förförståelse som vi besitter inom det område vi valt 

att fördjupa oss inom. Denna förförståelse har hjälpt oss att nå en djupgående kunskap inom 

området. Valet av den hermeneutiska forskningsmetoden motiverar vi med att hermeneutiken 

strävar efter ett kunskapssökande där vår tolkning som forskare är det som skapar den kunskap som 

behövs för att angripa vår problematik. Vi anser inte att den positivistiska vetenskapsteorin som 

lämplig för oss då denna teori förespråkar att säker kunskap hittas genom objektiv fastställd fakta så 

som empirisk vetenskap till skillnad från hermeneutiken som anser att subjektiva upplevelser kan 

räknas som kunskap.  

Hermeneutiken belyser ett öppet sinne som en viktig faktor för att samla in ny kunskap. Detta kan 

innebära vissa fallgropar som vi måste vara noga med att undvika. Ödman (2007) skriver att en 

grundläggande förutsättning för förståelse är en förförståelse. Då förförståelsen inom det område vi 

valt att undersöka skiljer sig från individ till individ så behöver vi vara beredda på även tolkningen 

kommer skilja sig. På grund av detta kan validiteten av vårt framtida resultat ifrågasättas när man 

använder sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ett bra exempel på sådana multipla tolkningar är 

bibeln. Bibeln tolkas på olika sätt av läsaren beroende på den förförståelse just den besitter. Ödman 

(2007) skriver att alla tolkningar är legitima, men frågar sig hur man vet vilken tolkning som är att 

anse som riktig. Därför måste vi vara öppna för att se området utifrån olika aspekter i strävan efter 

högsta möjliga validitet.  

Ödman (2007) talar om den ”hermeneutiska cirkeln” som ett verktyg att använda i sökningen av 

den ”riktiga tolkningen”. Denna cirkel syftar på att en helhetsförståelse skapas genom en pendling 

mellan del och helhet. Förståelsen pendlar mellan del och helhet då vi som forskare under studiens 

gång tolkar vår insamlade kunskap på ett annorlunda vis. Anledningen till att vi tolkar kunskapen 

annorlunda kan bero på erfarenheter som vi samlat på oss under studiens gång, så som exempelvis 

sociala möten eller observationer. Denna nyfunna kunskap kommer i framtida studier bli vår 

förförståelse inom området.  
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Då hermeneutiken grundar sig i att tolka och förstå så måste vi även vara medvetna om när vi 

färdigställt vår studie så kommer läsaren att tolka arbetet utifrån sin förförståelse. Ödman (2007) 

menar att förförståelsen alltid kommer existera hos läsaren likt en förståelsehorisont. Även det 

arbete som vi publicerat är en produkt av vår egna förståelsehorisont. Detta beskriver han som en 

horisontsammansmältning. Med detta menar han att läsarens och författarens förståelsehorisonter 

kommer att smälta samman och är omöjliga att separera. För att undvika missförstånd och publicera 

en så bra studie som möjligt så lägger Ödman (2007) vikt vid hur viktigt det är att författaren 

presenterar sin egen förförståelse vilket hjälper läsaren att förstå författarens förståelsehorisont.  

4.2 Förförståelse 

Eftersom vår förförståelse inom det område vi avser att studera skiljer sig från varandras har vi i 

följande kapitel valt att dela upp vår förförståelse och presentera den individuellt. 

4.2.1 Joels individuella förförståelse 

Jag blev diagnostiserad med ADHD när jag var 20 år gammal. Jag gick ut både grund- och 

gymnasieskola med betyg över genomsnittet. Jag har alltid haft stämpeln som killen som glidit 

genom skolan utan att anstränga sig det minsta eller lägga ner mer tid än vad som behövdes på mina 

studier. De bidragande orsakerna till att jag fick denna stämpel var egentligen många. Jag kom alltid 

försent till lektioner, jag studerade alltid natten innan deadline även om jag haft flera veckor på mig 

och framförallt så hade jag väldigt svårt att hålla koncentrationen uppe på lektioner. Detta ledde till 

att jag ofta inte alls hängde med på lektionerna och många gånger kunde jag somna under mina 

klasskamraters redovisningar. Mina lärare sa alltid att jag hade potential att nå högsta betyg i de 

flesta ämnena men när de såg att jag inte ansträngde mig så uppfattade de mig likt mina 

klasskamrater, att jag var lat och saknade viljan och inte sällan fick jag höra ”han bara är sån”.  

Det ingen förstod var att jag inte kunde koncentrera mig mer än fem minuter om jag inte uppfattade 

ämnet extremt intressant och anledningen till att jag inte var muntligt aktiv på lektioner var att alla 

intryck runt omkring fick mig att tappa fokus på vad diskussionen handlade om. Jag uppfattade 

egentligen inte ens själv att jag hade dessa problem för jag fick samma bild av mig själv som alla 

tillskrev mig, ”jag bara är sån”. Det var inte förrän jag började läsa vid Högskolan som jag insåg att 

jag nog borde undersöka om jag hade ADHD. När skoldagarna inte längre bestod av att vara i 

skolan hela dagarna utan istället att ta eget ansvar över sina studier så förstod jag att jag skulle få 

det svårt. När jag fick min diagnos så blev jag lättad över att jag blev erbjuden hjälp. Samtidigt blev 

jag väldigt förvirrad.  
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Jag blev förvirrad för att jag hade svårt att se likheter mellan mig själv och de människor med 

ADHD-diagnos som jag upplevt under min skoltid. De var stökiga och bråkiga, umgicks med äldre 

och hade dåliga betyg. Jag var inte speciellt stökig eller bråkig, jag hade väldigt många vänner och 

jag hade bra betyg. Jag förstod själv att jag, likt många andra, placerade alla med ADHD i samma 

fack. Hur kunde jag ”lyckas” med skolgång, vardag och umgänge medan flera jämnåriga bekanta 

till mig har missbrukat, självmedicinerat och hoppat av skolan?  

Detta väckte en oerhörd nyfikenhet hos mig. Jag jämförde mig själv med några bekanta och 

försökte hitta anledningar och en ständigt återkommande faktor var miljön. Jag växte upp i en 

familj där utbildning var viktigt. Både min mamma och min syster hjälpte mer än gärna till med 

mina studier vid behov. Jag utövade flertalet sporter och lärde genom dessa känna många människor 

med liknande intressen som jag hade. Både vänner och min familj hade väldigt sunda värderingar. 

Jag jämförde detta med några bekanta som allihopa umgicks med människor som var äldre, de 

utövade inte några sporter och när jag var och spelade fotboll så hängde de istället i centrum. De 

började med alkohol och tobak tidigt. Skolan var inte viktig, den gjorde ingen nytta för dem. Denna 

kontrast gjorde mig väldigt nyfiken på hur stor betydelse omgivningen egentligen har för hur en 

ADHD-diagnostiserad individ liv ser ut. 

4.2.2 Filips individuella förförståelse 

Utredningen kring huruvida jag hade ADHD startades när jag var 19 år och diagnosen ställdes strax 

innan jag fyllde 20 år. När jag var 20 år började jag använda mig av medicinen Concerta. Detta 

hade omedelbart stor påverkan på både mitt privatliv och arbetsliv. Men mest skillnad märkte jag i 

skolan. Jag minns fortfarande känslan efter att ha lämnat vad som var min första föreläsning där jag 

lyssnat från början till slut, jag hade gåshud och adrenalin pumpandes i kroppen. Det var en helt ny 

värld för mig, så mycket kunskap och information som helt plötsligt var möjlig att ta till sig var 

enormt motiverande och inspirerande. I hela mitt liv har jag alltid känt mig annorlunda, så 

annorlunda jag började undra om jag var sjuk. Under mitt första år på högskolan så minns jag att jag 

sökte runt på internet och läste om narkolepsi, detta var konsekvensen efter att jag somnat på ett 

seminarium. Jag var så arg och förvirrad över att jag alltid var trött när jag behövde koncentrera 

mig, oavsett hur mycket jag sovit, tränat eller ätit.  
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När mina båda bröder samt pappa fick diagnosen så insåg vi samtliga i familjen att jag mest troligt 

också hade det, det är ju ärftligt. Det enda jag kände var glädje, stolthet och längtan efter att få börja 

med medicineringen, att få upptäcka skillnaden och äntligen ta tag i allt jag inte fått gjort.  

Glädje kände jag över att jag nu visste att jag inte hade haft fel i alla år när jag sagt till familj och 

lärare att jag försökt så gott jag kunnat men trots det misslyckats med att göra hemläxan, plugga 

inför prov etc. Glädje över att jag nu hade bevis på att min hjärna faktiskt var annorlunda än vad 

mina vänners var, på ett bra sätt, jag hade inte narkolepsi eller schizofreni, bara ADHD. Jag kände 

stolthet, över att jag tagit mig så långt som jag gjort trots att min diagnos innebär svårigheter att nå 

högskolan så var jag ändå där samtidigt som jag hade skaffat mig jobb på egen hand. Som jag nu 

snabbt avancerade inom.  

Jag känner stor tacksamhet över att ha haft den uppväxt jag haft. Min mamma har under hela mitt 

liv tillhandahållit stöd för mig i form av struktur och påmint om hur viktigt det är att planera och att 

se händelserna längre fram än i just nuet. Min pappa har låtit mina kreativitet flöda precis så fritt 

som den behövts för att utvecklas, han har byggt, lekt, och hjälpt till med precis allt jag kunde 

tänkas komma på.  

Jag har under de senaste 3 åren jobbat ca 2,5 år inom krogbranschen parallellt med mina studier. En 

bransch där jag snabbt märkte att jag var optimal inom, tack vare min ADHD; kreativitet, hög 

aktivitetsnivå, stresstålighet och nytänk. 

4.3 Kvalitativ metod 

Som tidigare nämnt är grundtanken med ett hermeneutiskt förhållningssätt att ny kunskap skapas 

utifrån dialektik så som yttre och inre dialog. Eftersom vi är intresserade att undersöka individens 

subjektiva upplevelse inom vårt område så föll valet på en kvalitativ metod där vi strävar efter ett 

kunskapssökande där vår tolkning som forskare skapar den kunskap som behövs för att angripa vår 

problematik. På så vis valde vi att inte använda oss av en kvantitativ metod, exempelvis en 

enkätundersökning, då vi förstod att denna metod inte skulle generera det material vi strävade efter. 

Hade vi istället valt att undersöka exempelvis hur stor del av alla ADHD-diagnostiserade som har 

känt av utanförskap så hade en kvantitativ metod och en enkätundersökning varit relevant, men 

eftersom vi med vår frågeställning inte intresserar oss för objektiv fakta utan istället subjektiva 

upplevelser så blev den kvantitativa forskningsmetoden aldrig aktuell. 
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För att vi som forskare med användning av en kvalitativ metod där vår tolkning står i fokus ska ha 

ett material att tolka så föll valet på att genomföra tio semi-strukturerade intervjuer. Vi formade en 

intervjuguide utifrån vår förförståelse som skapats utifrån egna erfarenheter samt tidigare forskning 

inom området. Först delade vi upp vår intervjuguide utifrån olika teman som var intressanta för vår 

studie. Till en början bestod vår intervjuguide av ett antal frågor med syfte att styra våra intervjuer i 

den riktning som intresserade oss. Eftersom vi ville främja en öppen dialog där informanten talade 

fritt kring de olika teman vi presenterade så var våra frågor främst skapade i syfte att hjälpa oss 

hålla en röd tråd under samtalet. På så vis kunde vi styra våra informanter mot de områden vi var 

intresserade av när vi uppfattade att våra intervjuer tappade fokus från våra ämnesområden.  

4.4 Urval 

Vi har valt att intervjua elva personer. Ursprungligen avsåg vi att intervjua tio personer men vi 

genomförde ytterligare en intervju genom ett slumpmässigt möte. Vår tanke med våra intervjuer var 

att få en djupgående kunskap om området samtidigt som vi intresserade oss för omgivningens syn 

på ADHD. Med vår problemformulering i bakhuvudet valde vi informanter utifrån följande 

kriterier: sex personer i åldern 18-30 år med en fastställd ADHD-diagnos, tre personer som lever 

med en närstående med en ADHD-diagnos samt en person som dagligen arbetar inom detta område. 

Vi valde att sätta upp ålderskriterier för de diagnostiserade individerna med motivationen då en 

person bedöms som vuxen vid arton års ålder och har vid denna ålder livserfarenheter från 

relationer och skolgång.  

När vi presenterade vår studie för vår informant med arbetslivserfarenhet inom området så blev 

dennes kollega intresserad och ville vara delaktig och bidra med sin kunskap till vår studie. Detta 

ledde till att vi genomförde ytterligare en intervju med en informant med arbetserfarenhet trots att 

det inte var planerat och denna kollega blev därmed vår elfte informant. De flesta av våra intervjuer 

genomfördes med informanter som vi var bekanta med. Detta förstod vi kunde innebära en risk för 

kvalitén på det material som genererades utifrån dessa intervjuer eftersom vi valt att undersöka ett 

känsligt område hos våra informanter. Vi var oroliga över att dessa informanter inte skulle våga 

öppna sig och dela med sig av hela sitt privatliv. Vi oroade oss över att vi var för nära dessa 

informanter och att de riskerade att undanhålla information från oss eftersom vi i framtiden skulle 

kunna stöta på varandra utanför studien. I efterhand anser vi att så inte blev fallet utan våra 

intervjuer genererade det material vi strävat efter.  
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Vi var noga med att gå in i rollen som forskare och genomföra en intervju strikt utifrån vår 

intervjuguide snarare än att ha ett vänskapligt samtal med dessa informanter. Vår oro över att vår 

bekantskap skulle generera sämre information utifrån våra intervjuer var obefogad och vi kunde i 

flera fall konstatera att våra etablerade relationer med informanterna snarare utmynnade till vår 

favör då intervjuerna präglades av en öppenhet och bekvämlighet.   

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi påbörjade vårt arbete genom att samla kunskap genom studier av tidigare forskning kombinerat 

med den förförståelse vi besitter. När vi upplevde att vi hade en relativ solid kunskap inom området 

så utformade vi en semi-strukturerad intervjuguide utifrån fem teman som vi ansåg vara relevanta 

för att få svar på vår frågeställning; individuell upplevelse, skola, vänner, familj och arbete. 

Eftersom vi valde att intervjua både personer med en ADHD-diagnos, personer som lever med en 

närstående med en ADHD-diagnos och en person som arbetar kring ADHD-diagnosen så utformade 

vi tre olika intervjuguider. Alla tre intervjuguider var utformade efter våra fem teman men våra 

frågor skiljde sig åt beroende på informant. 

Efter att vi färdigställt våra intervjuguider så började vi söka efter personer att intervjua som 

matchade de kriterier vi satt upp. Vi hörde oss runt på sociala medier där vi beskrev den studie vi 

avsåg att genomföra, att deras medverkan var anonym och vid intresse våra kontaktuppgifter så de 

kunde kontakta oss och få vidare information. Vi utelämnade teoretiska begrepp när vi beskrev vår 

studie då vi ansåg att det fanns en risk att folk skulle avskräckas från att kontakta oss om vi använde 

begrepp likt ”utanförskap”. Vi presenterade vår studie på sociala medier för bekanta och bad dem 

sprida våra inlägg vidare och presentera vår studie för deras bekantskapskrets. Detta gjorde vi för 

att inte riskera att endast hitta informanter som vi var bekanta med utan vi hade som mål att nå ut 

till en målgrupp som vi inte var familjär med sen tidigare. Sökandet på sociala medier gav resultat 

och inom kort valde vi ut sex personer med en ADHD-diagnos som uppfyllde våra urvalsprinciper. 

Vissa av dessa personer var vi bekanta med och andra blev vi tipsade om av bekanta genom sociala 

medier och fick kontaktuppgifter till dem. Genom några samtal där vi beskrev vår studie så valde vi 

ut tre informanter som levde med en närstående med diagnosen. Av dessa tre informanters 

närstående (sammanlagt sex individer) så kände vi fyra. 
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Genom en bekant blev vi presenterade för ”Spår 1” som är ett gymnasieprogram för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar likt ADHD och asperger. Vi tog kontakt med 

utbildningssamordnaren för ”Spår 1” och presenterade vår studie varpå hon bjöd in oss för en 

intervju och ett studiebesök, vilket gav oss idén att genomföra en deltagande observation under 

besöket. En idé som vi senare valde att avstå från eftersom vi inte ansåg att en deltagande 

observation skulle generera ett nyttigt material för oss. Under vårt studiebesök på ”Spår 1” 

presenterade hon oss för sin kollega och vi valde att intervjua även honom. Vi kontaktade även två 

organisationer som arbetar med att informera och ge stöd till personer med en ADHD-diagnos och 

deras omgivning, ”Riksförbundet Attention” och ”Underbara ADHD”. Trots upprepade 

kontaktförsök så fick vi inget svar från dessa organisationer och vi beslutade att vi fick nöja oss 

med de informanter vi hade och hoppas på att de skulle generera den information vi sökte. 

Vi är nöjda med våra intervjuer och anser vi lyckats med att  hålla en röd tråd genom dessa 

samtidigt som vi lade vikt vid att informanten skulle känna sig bekväm. Vissa informanter hade 

mycket att dela med sig av och då lät vi de tala fritt utifrån våra teman, medans vissa var mer 

tillbakadragna och då försökte vi styra intervjun mer för att få fram ett bra resultat. 

Efter att ha transkriberat och analyserat våra intervjuer såg vi både positiva och negativa sidor med 

det material som våra intervjuer genererat. Våra intervjuer genererade ett relevant material men vi 

inser i efterhand att vårt urval hade sett annorlunda ut om vi gjort om studien idag. Om vi fokuserat 

mer på att genomföra fler intervjuer med individer med ADHD-diagnos så hade vi troligtvis fått 

fram mer information som varit relevant för vår studie. Vi tänker då främst på att vi kunnat utöka 

och fördjupa oss i de steg (dessa steg förklarar vi i resultatkapitlet) som en ADHD diagnosticerad 

individ går igenom i sin strävan mot en ökad livskvalitet. Men vi anser att det material vi fått fram 

är tillräckligt för att kunna dra slutsatser och besvara vår frågeställning utan svårigheter. 

4.6 Tillförlitlighet och validitet 

För att sträva efter ett resultat med högsta möjliga validitet talar Ödman (2007) om två 

grundläggande förhållningssätt att ha i åtanke under studiens gång: förhållandet till den egna 

förförståelsen samt det öppna frågandets princip. Det öppna frågandets princip syftar på att vi som 

forskare måste förhålla oss till att den förförståelse vi själva besitter inte är tillräcklig kunskap för 

att besvara vår frågeställning och att förförståelsen skiljer sig från individ till individ. På så vis 

måste vi ha ett öppet sinne för att lyckas samla in kunskap med så hög validitet som möjligt.  

Vi har varit noga med att reflektera över förhållandet till vår egna förförståelse och riskerna som 
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finns att den försvårar vårt arbete med att uppnå giltiga resultat. Eftersom vår egna förförståelse och 

uppfattning kring ADHD-diagnosen skiljer sig från andras är det viktigt att vi redogör vårt synsätt 

tydligt. Den egna förförståelsen fanns alltid med i bakhuvudet under arbetsprocessen och trots att vi 

som forskare varit öppna för ny kunskap bidrar detta till att vår forskning aldrig kan vara helt 

objektiv eller subjektiv. För att stärka validiteten av våra resultat har vi därför varit noga med att 

redovisa utförligt vilken förförståelse vi besitter. På så vis får läsaren kunskap om vår subjektiva 

upplevelse kring det studerade området och risken för feltolkning minskar. 

Genomför vi inte studien med ett öppet sinne där ny kunskap och infallsvinklar är välkomna kan det 

på grund av detta ligga en risk för feltolkning (Ödman, 2007. 237-238). Vi har genomfört vår studie 

med dessa förhållningssätt i åtanke och vi uppfattar att det faktum att vi varit två personer att 

genomföra studien, med en förförståelse som skiljer sig, har inneburit att vi tolkat vår material ur 

olika synvinklar vilket vi i slutändan tror bidragit till att vi varit tvungna att välkomna ny kunskap 

även om den strider mot vår förförståelse och på så vis har vi kunnat angripa vår problematik med 

ett öppet sinne. 

Som vi tidigare förklarat i arbetet talar Ödman om en horisontsammansmältning där läsaren och 

författarens förståelsehorisonter smälter samman och läsaren kommer att tolka vår studie utifrån sin 

förförståelse. För att undvika missförstånd och göra tillförlitligheten i vår studie så hög som möjligt 

har vi valt att noga presentera vår egna förförståelse för att läsaren ska få en uppfattning om den 

kunskap vi besatt när vi genomförde vår studie. För att vår studie ska ha en hög validitet har vi valt 

att noggrant beskriva hur vi gått tillväga vid vår datainsamling, urval av informanter samt noggrant 

presenterat det material som genererats utifrån våra intervjuer. Vi har i vårt teorikapitel presenterat 

och beskrivit det teorier som vi avser använda för att göra läsaren uppmärksam på att vi senare 

kommer använda oss av dessa teorier när vi analyserar och tolkar vårt insamlade material i vårt 

analyskapitel.  

I efterhand ifrågasatte vi vårt val av att genomföra vissa av våra kvalitativa intervjuer med bekanta 

då det finns en risk att vår relation till dem färgat det resultat som vi nått. Men efter att ha jämfört 

resultaten från de informanter vi hade en personlig relation till och de som vi inte hade det till ser vi 

att svaren inte skiljde sig från varandra på ett sätt som visar på att vår relation med informanterna 

skulle ha påverkat det insamlade materialet. Man kan även spekulera i om ett annat urval hade 

utmynnat i ett resultat som skiljer sig från vårt nuvarande. Till en början ansåg vi det som troligt då 
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vår studie behandlar ett känsligt ämne vilket alla individer har sin egna subjektiva upplevelse av. 

För att försöka förbättra reliabiliteten för vår studie har vi valt att spela in våra intervjuer och 

noggrant transkribera och analysera dessa utifrån olika synvinklar för att undvika missuppfattningar 

i vår tolkning av intervjun. Sedan kommer vi att knyta an materialet till tidigare forskning och 

teorier som gjorts inom området. 

4.7 Etisk reflektion 

Vi har varit noggranna med att informera våra informanter att de kommer vara helt anonyma när 

materialet presenteras. För att uppnå största möjliga anonymitet för våra informanter kommer vi 

vara noga med att undvika att könsbestämma svaren vi fått av våra informanter. Eftersom vissa av 

våra informanter har familjerelationer med varandra kommer vi vara extra försiktiga med 

omnämnandet av dessa informanter. Det för att säkerställa anonymiteten i deras uttalanden. Detta 

för att undvika konflikter mellan dessa informanter när de senare läser vår studie. Utöver 

ovanstående åtgärder har vi varit tydliga med att klargöra att endast vi två kommer lyssna på 

inspelningen av intervjuerna och ta del av materialet.  

Flera av våra informanter har varit tydliga med att de inte behöver vara anonyma vilket underlättar 

för oss i vår presentation av materialet. Vi syftar framförallt på skolcoachen och den 

programansvariga vid gymnasieprogrammet ”Spår 1” eftersom det hade uppstått svårigheter för oss 

att helt anonymisera deras delaktighet i studien och lyckligtvis upplevde de inga problem med att 

deras uttalanden kan vara möjliga att koppla till dem personligen.  
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5. Presentation av materialet 
Det material som vi presenterar i följande kapitel är det material som genererats utifrån tio 

genomförda intervjuer. Vi har valt att dela upp vårt insamlade material i ett flertal olika teman som 

vi använt oss av i våra intervjuguider och presentera det utifrån dessa teman. 

5.1 Intervjuer med ADHD-diagnostiserade individer 

5.1.1 Individuella upplevelser av diagnosen  

För att få en översiktlig bild över hur våra informanter påverkas av sin ADHD-diagnos bad vi dem 

att försöka berätta vad ADHD handlar om just för dem. Våra informanter berättade om diagnosens 

påverkan och deras svar hade mycket gemensamt. De fanns en gemensam erfarenhet av 

koncentrationssvårigheter, distraktion av intryck från omgivningen och ojämn energinivå där de ena 

stunden har mycket energi för att en sekund senare vara utmattad. Andra ojämnheter kunde vara 

humörsvängningar där deras humör kunde vända väldigt snabbt vilket i vissa situationer kunde leda 

till bråk. Som ett resultat av dessa humörsvängningar berättade en av våra informanter att han har 

lätt för att bli aggressiv och att det gjort att han hamnat i mycket bråk och vid ett tillfälle även 

mordhotat sina föräldrar. De påbörjade ofta flera uppgifter samtidigt men slutförde dem sällan.  

Alla våra informanter har även upplevt en låg livskvalitet, bland annat genom dålig självkänsla 

vilket lett till ett stort bekräftelsebehov av sin omgivning. Detta bekräftelsebehov i kombination 

med en stor impulsivitet har ofta satt dem i obekväma situationer. Majoriteten av våra informanter 

berättade att de även lidit av depression under perioder i livet. 

”Det var till och med en gång som jag försökte ta livet av mig. Jag las in på BUP, barn- och 
ungdomspsykiatrin. Då var jag fjorton tror jag, något sånt, jag låg där i...ungefär två veckor tror jag det var. 
Under denna tiden började jag ta antidepressiv medicin.” (Informant 1 om självmordsförsök) 

”Det va jättejobbigt. Jag va så himla ledsen....det har varit svårt att gå till skolan för jag vet innerst inne att 
jag kommer störa andra. Det är ju jobbigt för alla runt omkring och inte bara mig. Så jag har stannat hemma 
ganska mycket.” (Informant 2 om sin skolgång) 

Anledningen till varför våra informanter påbörjade en utredning skiljer sig. En blev vidareskickad 

till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) av sin skolsköterska efter att ha genomgått en rutinkontroll 

när den skulle påbörja sin gymnasieutbildning. En annan var deprimerad och blev inlagd på BUP 

efter ett självmordsförsök och påbörjade då sin utredning. Vissa uppfattade utredningen som en lång 

och jobbig process med många möten och tester under en lång period.  
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Flera av våra informanter berättade att det kändes jobbigt när ADHD-diagnosen var fastställd och 

att de förnekade diagnosen till en början men att förnekelsen senare gick över och ersattes av en 

lättnad för att de kunde blicka tillbaka på situationer och få en förståelse för deras beteende.  

”Asså, i början när jag träffade skolsköterskan så tyckte jag att hon va helt dum i huvudet. Det va ju någonting 
som jag absolut inte hade. Jag visste inte ens vad det va. Det va ju... asså, det fanns ju inte i mitt huvud. Men 
sen när hon började fråga mig frågor och jag märkte att alltså allting stämmer ju. Det va ju saker som jag inte 
tänkt på... eller jag har ju tänkt på det, men som jag försökt trycka bort lite. Jag tänkte väl att det är väl bara 
jag som är lite konstig typ. I början va det ju svårt att förstå men sen när jag väl fick diagnosen så... det va nog 
ganska skönt ändå. Då visste jag ju vad som va fel på mig” (Informant 2 om när hon blev diagnostiserad) 

Denna uppfattning delades av flera av de individer vi intervjuat. Våra informanter berättade att de 

blev erbjudna stöd och hjälp i form av medicinering, psykologisk hjälp och regelbundna möten.  

Medicineringen hjälpte att balansera deras energinivå, öka koncentrationsförmågan och gav ett inre 

lugn, även om de menar att medicinen inte är lösningen på alla problem utan bara en del av den. 

Däremot har alla upplevt biverkningar av sin medicin, bland annat minskad aptit och 

hjärtklappningar. Trots detta anser de att det är värt att ta sin medicin då fördelarna väger över 

nackdelarna. Att hitta rätt medicinerings-dos är en lång process med många uppföljningsmöten men 

det var värt det i slutändan. I flera fall har de nekat den hjälp som erbjudits, detta för att de vill klara 

sig själva. Informant 1 berättade att han nekade all hjälp som erbjöds förutom medicinen när han 

fick sin diagnos men att han sedan började ta del av den hjälp som han blev erbjuden. När BUP såg 

vilken förändring han genomgått så erbjöd de honom att föreläsa om ADHD runt om i Sverige. Han 

har berättat om sin förändring för en organisation som föreläser om ADHD på deltid och de har 

berättat om hans livshistoria runt om i Sverige. 

Trots visst motstånd mot både medicin och diagnosen så berättar samtliga att det infann sig en 

lättnad när de förstod sin diagnos då den förklarade många saker som tidigare varit svåra att förstå. 

En av informanterna menar att han kände sig annorlunda när han började medicinera då vissa 

egenskaper blev hämmade men att andra egenskaper blev mer framträdande och han märkte att 

saker som tidigare varit ett problem nu var enklare att hantera, exempelvis studier och att undvika 

bråk. Våra informanter berättar att medicinering inte löser alla problem utan att man som individ 

måste arbeta mycket med sig själv. Mycket handlar om att lära känna sig själv och tänka efter en 

extra gång innan handling. Att strukturera upp vardagen kan hjälpa att minnas uppgifter och möten 

samtidigt som de förklarar att det infinner sig ett inre lugn när de inte behöver oroa sig över att 

missa viktiga händelser.  
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Det framkom i våra intervjuer att det finns mycket fördomar om ADHD och inte sällan stämplar 

omgivningen en bråkig individ med hög energinivå som ett ”ADHD-barn”. De berättar att det är 

många som inte förstår vad ADHD innebär och att denna okunskap föder fördomar vilket en 

informant gav ett tydligt exempel på när hennes klasskamrat fastställde att han inte hade ADHD: 

”'Jag kan ju inte ha ADHD för jag är inte smal' och jag bara skrattade liksom för jag är ju inte heller smal men 
han bara 'ja alla som har ADHD är smala’” (Informant 2) 

För att kunna koncentrera sig och gå in helhjärtat för något så krävs det att individen finner det 

intressant vare sig det är på fritiden, skolan eller arbetet. Jobben som våra informanter trivts bäst på 

är praktiska arbeten med arbetsuppgifter där de inte behöver sitta still. En informant har varit 

driftansvarig för en bar där han fick utlopp för sin kreativa sida och fick arbeta på det vis han själv 

föredrog. En annan berättar att han trivs bra med sitt arbete som hantverkare då han inte behöver 

sitta still utan får utlopp för sin energi. En arbetsgivare uppskattade en informants höga energinivå 

och kreativitet så pass mycket att när organisationen valde att avskeda en stor del av sina anställda 

så erbjöd de istället honom en fast anställning. 

När vi frågar våra informanter vilka faktorer de tror spelar störst roll för en lyckad hantering av 

diagnosen i syfte att öka livskvaliteten positivt får vi flera liknande svar där de betonar vikten av 

stöd från familj, vänner och skola. Samtidigt som flera påpekade att man som enskild individ har ett 

stort ansvar i sin hantering av diagnosen där det är viktigt att arbeta med att inte skämmas över sin 

diagnos och få en förståelse för att man inte är sin diagnos. Snarare är man själv, oavsett diagnos, 

ansvarig för de handlingar och val man gör i livet, samt dess konsekvenser. Omgivningens 

okunskap om diagnosen lyfts även fram som en försvårande faktor och våra informanter är överens 

om att det hade underlättat för alla med ADHD om omgivningens kunskap var större och eftersom 

okunskap föder fördomar så hade även de minskat. 

En annan påverkande faktor på individens välmående är upplevelsen av att ha en ”säker zon”.  

Den här faktorn presenterades för oss från en informant: 

”Förutom stöd från familj och vänner behöver man något ställe eller hobby där man bara kan stänga av allting 
och bara vila och ladda upp batterierna.” (Informant 3) 
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En annan informant berättar att hon tränar styrkelyftning och genom det får hon utlopp för sin 

energi. I skrivande stund är hon en av Sveriges främsta styrkelyftare i sin viktklass med medaljer 

från både SM och VM samt flera världsrekord i sitt bagage. Hon tror inte att hon skulle vara där 

hon är idag utan sin ADHD då den har stärkt henne mentalt och hjälpt henne att envist kämpa 

genom motgångar både inom idrotten och vardagslivet. 

5.1.2 Familjens betydelse 

Att stödet från familj är en viktig faktor för en förbättrad livskvalitet är våra informanter noga med 

att poängtera och flera av dem tror inte att de hade varit där de är idag om inte stödet hemifrån hade 

funnits. Vad som även beskrivs av informanterna är hur avgörande kunskapen om diagnosen är för 

att familjen ska kunna fungera som ett stöd. Ett exempel på hur kunskap kan påverka positivs ges 

av en informant vars mamman förnekade, till en början, att hennes dotter hade ADHD. 

”Jag kommer ihåg när jag kom hem den dagen efter skolsköterskan ville skicka mig till BUP och liksom 
”skolsköterskan tror jag har ADHD och grejer” och mamma liksom ”va är det för tant” och ingen trodde det 
liksom... hon hade väl fördomar över hur ADHD är hon också, liksom hennes barn är ju inte dum i huvudet 
typ. Men jag tror speciellt mamma tog det lite hårdare... liksom jag är ändå hennes barn, det ska ju inte vara 
något fel på mig” (Informant 2 om mammans reaktion) 

När deras kunskap om diagnosen ökade så ökade även mammans förståelse över att diagnosen 

kunde förklara hennes dotters beteende och efter det var familjen väldigt stöttande. En annan 

berättar att han inte är den enda i familjen med en ADHD-diagnos vilket han upplever som en 

fördel. Familjen var förstående från början och erbjudit allt stöd de kunnat samtidigt som det inte 

blir en stor sak att prata om då hemmet blir en säker zon.  

Samtliga av våra informanter har haft ett enastående stöd från familjen och har det än idag. Alla har 

inte haft turen att ha ett stöd från båda föräldrar och en av våra informanter berättar om hur hon 

räddat sin egna pappa från två självmordsförsök medan en annan berättar om hur han och hans 

mamma fick flytta ifrån pappan då de bråkade mycket. Trots motgångar, bråk och konflikter ser 

våra informanter ut att ha tagit sig ur de mest komplicerade och jobbiga situationer likt 

självmordsförsök och utanförskap genom stöd från familjen. De berättar att det är en lättnad att 

öppet kunna prata om sin diagnos med sin familj samt att ha någon att vända sig till när livet känns 

jobbigt. Om  den egna familjen hade sett deras diagnos som ett ”fel” så tror våra informanter att de 

skulle uppleva en mycket sämre livskvalitet än vad de gör idag.  
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”Om de fortfarande förnekat att jag har ADHD så hade de ju inte kunnat hjälpa mig med det och då hade de 
fortsätt tjata och inte förstått något hur jag tänker. Det hade säkert slutat med att jag hade dragit 
hemifrån.” (Informant 2) 

5.1.3 Skolans roll  

Flera av de symptom som karaktäriserar ADHD är en bidragande orsak till att våra informanter 

upplevt skolgången som jobbig. Bland annat koncentrationssvårigheter skapar frustration under 

lektioner eftersom trots försök att koncentrera sig på det som läraren lär ut så klarar de inte att 

upprätthålla sin koncentration i mer än ett par minuter. En annan problematik är lättpåverkningen av 

intryck från omgivningen, exempelvis om en klasskamrat gungar med stolen så kan de lätt tappa 

koncentrationen och ta ut frustrationen på sin omgivning. Om ämnet uppfattas ointressant så lämnar 

de ofta lektionen utan att ha lärt sig något. 

Eleverna berättar att det kan vara jobbigt på morgonen innan skolan för att de är medvetna om att 

deras omgivning mest troligt kommer uppfatta dem som störande. Detta eftersom det är många 

saker som de inte kan hjälpa eller hantera och därför kan det uppstå jobbiga situationer både för 

dem själva och för sina klasskamrater. Skolgången upplevdes som jobbigast före ADHD-diagnosen 

för då kände de sig annorlunda i jämförelse med sina klasskamrater. Inte sällan gick de in i rollen 

som klassens skojare där de alltid var i centrum. Det förklarar de med att det egentligen bara 

handlade om ett sökande efter  bekräftelse från omgivningen då de kände sig annorlunda och ville 

passa in.  

Vidare berättade de att denna form av beteende uppskattades av omgivningen i den tidiga 

skolgången, men när de blev äldre och började få betyg var inte längre denna roll uppskattad. Det 

ledde vid många tillfällen till att klasskamraterna vände ryggen till våra informanter och tyckte att 

de var jobbiga och omogna. De förklarar att de ofta blev väldigt ledsna och oförstående över hur 

deras klasskamrater inte längre gav dem den bekräftelse de sökte. 

”När jag gick fram till typ fyran-femman sådär så va jag liksom clownen typ, jag va ganska rolig. Så jag va 
inte utstött sådär utan folk tyckte nog mest jag va rolig. Men sen senare i högstadiet så kunde jag bli lite 
utstött, det va, folk kunde bli irriterade på mig för jag va väl ganska jobbig. Då visste jag ju inte om att jag 
hade ADHD så det va rätt jobbigt. Jag visste ju inte vad det va, jag tyckte bara jag va så himla annorlunda och 
jag fattade liksom inte varför jag hela tiden skulle ha bekräftelse och skulle pilla på någon och vara i centrum. 
Jag fattade inte varför jag inte kunde sluta, så det va jättejobbigt. Jag va så himla ledsen.”  
(Informant 2 om att känna sig annorlunda) 
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När de fick sin diagnos berättade de för sina klasskamrater innebörden av diagnosen. Reaktionerna 

de fick var varierade, men gemensamt för våra informanter är hur betydelsefullt det var för dem att 

deras klasskompisar förstod den problematik som diagnosen för med sig. En fick applåder av 

klassen vilket hon tror beror på att det förklarade en stor del av hennes beteende, en annan berättade 

det första skoldagen vilket bidrog till att fler klasskamrater vågade berätta att även de hade någon 

form av diagnos. De berättar att det var en lättnad när omgivningen var informerade om det för då 

ökade förståelsen för deras handlingar i vissa situationer och i flera fall kunde deras klasskamrater 

berätta om att de upplevde att våra informanter var jobbiga istället för att vända ryggen åt dem. 

Betygsmässigt berättar våra informanter att de lärt sig med tiden att inte sikta på de högre betygen i 

ämnen som de finner ointressanta. De menar att omgivningen ofta inte förstår hur de kan vara nöjda 

med att knappt blivit godkända på ett prov men de har kommit till insikt om att det inte handlar om 

vad omgivningen tycker utan att det i slutändan handlar om deras individuella välmående. Våra 

intervjuer visar att även om de högre betygen i teoretiska ämnen är svåra att nå så visar våra 

informanter på höga betyg i kreativa ämnen som teater, musik och bild.  

”Jag har ju aldrig kunnat sikta på de högre betygen...men kreativa ämnen. Asså jag har ju högsta betyg i 
teater och alltid i musik på skolan, bild, dans, musikproduktion. Där har jag jättebra betyg... Jag tycker det är 
kul. Just för att jag själv tycker det är väldigt roligt men även att jag tycker det är kul att vara så mycket bättre 
än alla andra i dessa ämnen just eftersom jag är så himla dålig i det andra så... det är oftast jag som löser typ 
musikproduktion, typ kopplar sladdar och ljus och ljud och så.” (Informant 2 om praktiska skolämnen) 

När vi frågar våra informanter vad de tror det beror på får vi liknande svar och de berättar att deras 

tankesätt ofta skiljer sig från sina klasskamrater och att de ofta har lätt för att lösa problem och 

uppgifter som andra har svårt för eftersom de ofta ”tänker utanför boxen” och kommer med idéer 

och tankar som de flesta andra inte har. I kreativa ämnen menar de att det tankesättet är mer 

accepterat än i teoretiska ämnen då det inte existerar lika klara riktlinjer på vad som är rätt eller fel 

tillvägagångssätt i dessa ämnen. Det är en av anledningarna till att de flesta av våra informanter har 

sökt sig till mer kreativa gymnasieskolor som erbjuder ämnen som teater och musik. 

Skolan har tillhandahållit stöd i form av lärare som lagt ner mer energi på dem som individer under 

lektioner och denna form av stöd var uppskattad av vissa medan andra menar på att de upplever det 

som jobbigt att bli annorlunda behandlad än sina klasskamrater. Skolan har även erbjudit läxläsning 

och stödundervisning i mindre grupper där de haft möjlighet att få extra hjälp med läxor och 

uppgifter vilket uppskattats väldigt mycket då det ger eleverna möjlighet att göra sina läxor i skolan 

istället för hemma.  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I vissa fall fungerar inte dessa smågrupper särskilt bra då det ofta är flera elever med samma 

diagnos som är i gruppen vilket då kan leda till att det är lika svårt att koncentrera sig i den mindre 

gruppen som i sin vanliga klass. Skolan har även erbjudit eleverna att prata med kurator. 

En av våra informanter berättade om sin skolgång och förändringen han genomgick i tonåren där 

han gick från att slåss och mobba till att efter fastställd diagnos och påbörjad medicinering istället 

skydda de som han tidigare mobbat. En annan berättade om en situation där läkarna velat skära ned 

på hennes medicinering och sedan föreslagit att hon skulle sluta helt med medicinen.  

”Jag ser min medicin lite som om jag hade haft kryckor, jag är inte beroende av kryckorna men tar du dem 
ifrån mig så tar du i princip bort mitt liv.” (Informant 4) 

De berättar samtliga att skolgången till viss del vände till det bättre efter det att de började 

medicinera.  Medicinen tillät dem att se saker som de tidigare inte haft tålamod att koncentrera sig 

på tillräckligt för att kunna se. Flera upplevde att betygen förbättrades samtidigt som det sociala i 

skolan överlag fungerade bättre med mindre konflikter och stökiga lektioner.  

5.1.4 Att bygga vänskapsrelationer 

Det tog tid att förbättra de upplevda svårigheterna i skolgången och flera av våra informanter 

upplevde det lika svårt att bygga vänskapsrelationer. Svårigheten låg inte i att träffa nya vänner utan 

problematiken låg snarare i att behålla vänskapen och inte sällan hamnade våra informanter i ett 

utanförskap. I flera av dessa fall har de sökt sig umgängen där de varit mer uppskattade. De berättar 

att de är lättmanipulerade av sin omgivning och därför ofta genomför handlingar utan eftertanke om 

konsekvenserna. Vid tillfällen där de vägrade genomföra vissa handlingar, blev de återigen utfrysta 

av sin omgivning. Eftersträvande av acceptans och tillhörighet ledde till att flera av våra 

informanter hamnade i ”fel umgängeskretsar”. En berättar om när hon blev utfryst av tjejerna i 

hennes klass och hur hon istället sökte sig till nytt umgänge för undvika utanförskap:  

”Jag började umgås med killarna i min klass för det va lite roligare, de gjorde lite mer farligare grejer just för 
att de va ju inte bra killar... asså jag skiter i om det är killar eller tjejer men de gjorde ju lite mer saker.  
Typ gjorde inbrott, snodde datorer, dom rökte på och såna grejer men jag hamnade aldrig där.  
Det hann aldrig gå så långt”. (Informant 2 om att söka sig till fel umgänge) 
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När en informants klasskamrater inte ville umgås med honom bad han skolledningen om att få byta 

klass men hans förfrågan nekades. Istället hamnade han i en umgängeskrets där han blev 

manipulerad till att genomföra handlingar vars konsekvenser ofta ledde till problem. En annan 

berättar om svårigheten att bygga nära relationer och hon berättar att hennes inre oro och rastlöshet 

skapar en tomhet som är svår att fylla.  

”Jag tröttade så snabbt på mina vänner och det kändes aldrig riktigt som jag passade in.. Jag menar, alltså, 
med tjejerna så var jag för aktiv, de vill sitta och prata hela tiden men det gick inte för mig, jag ville röra på 
mig. Så att hänga med killarna kom mer naturligt, men jag var ju fortfarande en tjej vilket gjorde att jag aldrig 
riktigt blev en i gänget.. samt så undrade de andra tjejerna var det var som var annorlunda med 
mig…”(Informant 4 om utanförskap)  

Det framkommer att det är viktigt att omge sig med människor som ställer upp i både bra och dåliga  

dagar och de är alla överens om att vänner är en enormt viktig faktor för välmående, både med och 

utan diagnos. En informant berättar att han ofta inte själv märker av när omgivningen upplever 

honom som jobbig och därför menar han att det är skönt att omge sig med vänner som kan hantera 

sådana situationer och berätta för honom när det är lämpligt att lugna ned sig. 

5.2 Intervjuer med närstående till individ med ADHD 

Hur har då närstående hanterat sina barns och syskons ADHD diagnoser? För att få svar på detta har 

vi i vår studie intervjuat en trebarnsmamma vars ex-man och samtliga av deras tre barn har en 

ADHD-diagnos, en mamma vars dotter har en ADHD-diagnos och en tjej vars lillasyster har en 

ADHD-diagnos. 

Samtliga beskrev svårigheten att förstå sina närstående och deras problematik både innan och efter 

det att diagnosen ställts. En del av svårigheten var de konflikter som uppstod när den ADHD-

diagnostiserade individen inte levde upp till de förväntningar som ställdes, exempelvis läxläsning, 

städning och passa tider. Men även om hur påfrestande det var att se hur deras barn hamnade i ett 

utanförskap. En förälder berättar om sin äldste son som är väldigt utåtriktad, energisk och social och 

att det kanske var just det som var anledningen till att han uppfattades som jobbig av sina 

klasskompisar som tog avstånd från honom i lågstadiet. En annan berättade att hennes barn hade 

många ytliga vänner men svårigheter att knyta starkare vänskapsband med någon då hon ofta blev 

rastlös och kände att hon inte riktigt passade in. 
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Behovet att tillhöra en grupp är starkt och våra informanter berättar att vissa av deras närstående 

sökte sig till ”fel” umgängen där deras impulsivitet och höga energinivå var mer accepterat. I dessa 

umgängen blev de inte hela tiden påminda om att de var annorlunda eftersom de istället omgav sig 

med människor som liknade dem själva för att känna tillhörighet med något. En informants ex-man 

beskrevs som utåtagerande och aggressiv som tonåring där han slogs mycket trots att han aldrig 

själv upplevt sig vara en arg person.  

”Han sa det att han tyckte alltid att det var så konstigt, att "jag är ju ingen aggressiv person", han minns ju det 
att han var aldrig arg. Han förstod inte varför han slogs så mycket. Men det har han ju förstått nu, att det var 
ju för att skapa samma kaos för de människorna, genom att ge dem en smäll i ansikten från ingenstans.  
Skapa samma kaos som han upplevde varje dag i klassrummet…” (Informant 5 om sin ex-man) 

Samtliga av våra informanter berättar att det infann sig en lättnad när diagnosen fastställdes då det 

gav svar på varför det ofta uppstod konflikter. En förälder förklarar att hon kände en enorm lättnad 

över diagnosen eftersom hennes barn hade låg självkänsla för hon inte klarade av att leva upp till de 

förväntningar som ställdes på henne. När diagnosen fastställdes förstod hennes barn vad det 

berodde på och att det fanns möjligheter att arbeta mot en förändring. 

Familjerna försöker stödja sina närstående så mycket de kan, bland annat genom att hjälpa till att 

strukturera upp vardagen och rutiner samt med att diskutera fram olika lösningar för att underlätta 

vardagen för den diagnostiserade. De betonar även vikten av att arbeta bort skamkänslan som de 

tror många känner när de får en ADHD-diagnos, därför försöker de hela tiden föra en öppen dialog i 

hemmet så att deras närstående blir bekväma att tala om det istället för att skämmas och de ska 

alltid ha känslan av att det finns ett tryggt hem att komma hem till när allt annat känns jobbigt.  

”Vi har alltid varit väldigt noga med att prata öppet om diagnosen även om det såklart kändes jobbigt i 
början... men efter en tid så ökar ju kunskapen om diagnosen med och på vis tror jag, eller hoppas i alla fall, 
att det kan va skönt att kunna komma hem efter en riktig skitdag till en familj som vet hur de ska hantera det. 
En trygghet helt enkelt.” (Informant 6 om sin dotter) 

För att skapa trygghet berättar våra informanter att de försöker uppmana sina barn till att vara 

kreativa och göra praktiska saker för att visa att diagnosen inte endast betyder svårigheter. De 

beskriver sina närstående som kreativa människor med stort engagemang när de inte behöver jobba 

efter strikta regler och struktur med saker de intresserar sig för. 
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5.3 Intervjuer på gymnasieprogrammet ”Spår 1” 

Spår 1 startade 2008 som ett gymnasieprogram för individer med ADHD eller asperger. Idag 

erbjuder man 20 platser per gymnasieår uppdelat i två klasser beroende på den inriktning de väljer. 

Förutom en studieplan som är som vilken gymnasieskola som helst så erbjuder man två 

inriktningar: maskin och djur. Då en person med ADHD har svårigheter att genomföra aktiviteter 

som de uppfattar som tråkiga fungerar dessa specialinriktningar som en morot för eleverna 

samtidigt som de är praktiska ämnen där eleverna kan dra nytta av den energinivå som ADHD:n för 

med sig. Ledningen menar att eleverna orkar studera nödvändiga ämnen när de är medvetna om att 

de kommer arbeta med något som av intresse för dem på eftermiddagen, vilket de elever vi 

intervjuat håller med om.  

Spår 1 erbjuder boende för eleverna där de bor på vardagar. De anordnar även aktiviteter efter 

skoldagens slut som de försöker anpassa efter elevernas intressen med syfte att skapa en 

strukturerad fritid för eleverna. Dessa aktiviteter stärker gemenskapen men kan även hjälpa eleverna 

att finna intresse för en hobby utanför skolan. Ledningen har regelbunden kontakt med elevernas 

föräldrar då de menar att familjens stöd är oerhört viktigt för en ungdom med ADHD. Om läkaren 

ordinerat medicin måste eleverna ta den och ledningen är noga med att påpeka att medicinen inte är 

lösningen utan bara en del av den och att de tror att lösningen för en förbättrad livskvalitet sitter i att 

individen måste lära känna sig själv och lära sig hantera sin diagnos. Förra året genomförde de en 

undersökning av sina avgångselever som visade att 68 % hade ett fast jobb, 21 % har läst vidare på 

antingen högskola eller folkhögskola och resterande är ute på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

exempelvis praktik.  

  

Skolcoachen berättar att majoriteten av de elever som söker till Spår 1 har upplevt svårigheter i sin 

skolgång, bland annat dåliga studieresultat, bråk och utanförskap, vilket ofta leder till att de som 

söker hit har en väldigt dålig självkänsla ofta förknippat med skamkänslor över sin ADHD-diagnos. 

De betonar vikten av att föra en nära dialog med eleven och få den att förstå att den inte är sin 

diagnos och därför pratar de väldigt öppet om diagnoser och problem istället för att försöka dölja 

det och på så vis skapas en form av gemenskap bland eleverna då de kan relatera till varandras 

problem. Eleverna bråkar ofta och blir ovänner men eftersom de är medvetna om varandras 

svårigheter är de också snabba med att be om ursäkt och bli vänner igen.  
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Skolcoachen berättar att han tycker att det är viktigt med förståelse och kunskap om diagnosen 

eftersom det oftast är okunskap som föder fördomar och han lägger även vikt vid att omgivningen 

är snabba med att bedöma vad som är rätt eller fel.  

”Det är en intressant tanke att ha i bakhuvudet. Om alla hade haft ADHD, eller ja 95% av befolkningen hade 
haft det och 5% hade inte haft det, vad hade de andra 5% fått för diagnos då? För det är ju så det är, vad är 
det som är fel och inte? Vad är normalt och onormalt?”,  (Skolcoachen). 

Skolcoachen berättar om en händelse där en lärare efter ett par veckors undervisande menade att 

ingen av eleverna lyssnade utan bara satt med sina datorer. När de se sedan hade ett prov på hennes 

undervisning så fick alla i klassen ett godkänt resultat och därför menar skolcoachen att det som 

anses som fel för en individ kan vara rätt för en annan.  

Rutiner och strukturer som eleverna har med sig från sin tidigare skolgång med tider för lektioner, 

rast och lunch menar ledningen är viktiga men de berättar att de inte har satt upp så många regler 

för eleverna då ledningen menar på att det är viktigt att välja vilka strider som är nödvändiga att ta 

med eleverna, exempelvis om det är någon som far illa av deras beteende. Har man en nära dialog 

med eleven så kommer den få en förståelse om vad som är accepterat och på så vis behöver man 

inte sätta upp många specifika regler men de menar samtidigt på att det finns sociala regler som är 

nödvändiga att följa för att gruppen ska fungera. Eleverna berättar att de största skillnaderna från en 

vanlig gymnasieskola och Spår 1 är att det inte är någon skam att prata om sin diagnos på Spår 1 då 

de inte blir dömda av sin omgivning samt att skolan erbjuder ett bättre stöd i studierna som är mer 

anpassat för dem vilket underlättar inlärningen. På Spår 1 upplever de en stor gemenskap och har 

lättare att knyta till sig vänner vilket leder till att de inte hamnar i det utanförskap som de upplevt i 

sina gamla skolor. Det är fortfarande jobbigt att gå till skolan men de upplever en förbättrad 

livskvalitet och ser ljusare på sin framtid nu än förut.  
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning 
Vi inleder vår socialpsykologiska analys med en fördjupning av begreppet ”livskvalitet” och hur det 

kan förstås utifrån vårt material, för att sedan fokusera på omgivningens påverkan av den ADHD-

diagnostiserade individen utifrån Beckers (2006) teori om utanförskap. Sedan kommer vi analysera 

processen i individens hantering av diagnosen utifrån Goffmans (2006) teori om rollskapande. 

Slutligen analyserar vi våra informanters upplevda förbättrade livskvalitet efter det att de lärt sig att 

hantera och leva med sin diagnos utifrån Mays (2013) teori om tillhörighet. 

Vi har använt oss av The World Health Organisations (2007) definition av livskvalitet som Peterson 

och Winell (2013) presenterar i sin studie. Enligt denna definition är livskvalitet individens 

uppfattning av deras position i livet i ett sammanhang av kultur, värderingar, förväntningar och 

normer. Livskvalitet är ett brett koncept som på ett komplext sätt påverkas av bland annat 

individens fysiska och psykiska hälsa, sociala relationer och deras förhållande till de framträdande 

dragen i deras omgivningen.  

För att ytterligare förstå innebörden av livskvalitet kan vi koppla det till vårt presenterade material. 

Det är uppenbart att våra ADHD-diagnostiserade informanter upplevt utanförskap som ett resultat 

av att de inte kunnat leva upp till värderingar, förväntningar och normer från omgivningen. Vår 

studie visar tydligt att skolgången upplevts som jobbig eftersom de upplevt svårigheter i jämförelse 

med sina klasskamrater med uppgifter som att sitta still, passa tider och läxläsning. Detta 

utanförskap och avsaknad av tillhörighet har i flera fall lett till psykisk ohälsa i form av depression 

och i ett fall fysisk ohälsa i form av självmordsförsök. Denna psykiska och fysiska ohälsa är 

faktorer som påverkar individens upplevda livskvalitet och vår studie visar tydligt att våra 

informanter upplevt en låg livskvalitet innan ADHD-diagnosen fastställdes. Deras ADHD-

problematik leder till svårigheter att förhålla sig till de lagar och regler som finns i deras omgivning, 

där de genom handlingar definierats som, både icke-medvetet och medvetet, avvikande från 

omgivningen vilket försvårat deras sociala relationer och påverkat deras livskvalitet negativt. Ett 

problem som framträder i vårt presenterade material är informanternas svårigheter att skapa starka 

hållbara sociala relationer eftersom deras beteende och handlingar ofta ansetts avvikande från 

omgivningens rådande kultur. Likt Peterson och Winell (2013) så framkommer det även i vår studie 

att när omgivningen etiketterar den ADHD-diagnostiserade individen som avvikande löper denne 

stor risk att uppleva utanförskap och en försämrad livskvalitet.  
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Vi använder oss av Beckers (2006) och Mays (2013) teorier om att människan är en social varelse 

som behöver känna tillhörighet för att uppnå välmående till denna definition av livskvalitet för att 

styrka analysen vi gjort av vårt material. Det framgår i vårt material att våra informanter upplevde 

en låg livskvalitet när de hamnade i utanförskap och avsaknad av tillhörighet men en förbättrad 

livskvalitet när deras förhållande till dessa faktorer ändrades.  

6.1 Att hamna i utanförskap 

Det framgår i vår studie att samtliga ADHD-diagnostiserade informanter berättar att de någon gång 

i sitt liv upplevt utanförskap vilket mynnat ut i en dålig självkänsla och depression hos individerna.  

Den dåliga självkänslan är en konsekvens av att våra informanter ständigt kände sig utanför och 

annorlunda i jämförelse med sin omgivning. Denna psykiska ohälsa samt svårigheten med att 

förhålla sig till de framträdande dragen i deras omgivning och att skapa starka sociala relationer 

bidrog till en låg livskvalitet hos våra informanter. 

Becker (2006) hävdar att en individ som bryter mot en grupps lagar och regler snabbt sätts i ett 

utanförskap i förhållande till den gruppen. När individen bryter mot gruppens rådande normer 

definieras den som en avvikare med avsaknad av tillhörighet med gruppen. Utanförskapet behöver 

inte nödvändigtvis upplevas negativt om gruppen som individen hamnar utanför inte har någon 

betydelse för individen. Men om detta är en skolklass, vänskapskrets eller familj så menar Beckers 

teori på att konsekvenserna kan vara förödande för individen. Konsekvenserna han talar om kan vi 

tydligt se utifrån våra informanters upplevelser i form av mobbing, slagsmål och fördomar.  

Becker (2006) och May (2013) menar båda att människan är en social varelse som ständigt söker 

sig till sammanhang där de känner sig bekväma och upplever en tillhörighet, vilket är en nödvändig 

faktor för människans välmående. Vi använder oss av de båda teoretikernas slutsatser för att 

bekräfta de påståenden som våra informanter gjort. Vi syftar då på att de påståenden att när en 

social tillhörighet (t.ex. vänskapsrelationer) och trygghet (t.ex. stöd från familjen) nåddes i 

informanternas liv, blev följderna ett större välmående och en förbättrad livskvalitet. 

Utifrån den studie vi genomfört ser vi att individer med en ADHD-problematik upplever svårigheter 

med att följa strikta regler, vilket överensstämmer med Socialstyrelsens rapport kring ADHD 

(2004). Detta påstående styrks av det material som genererats utifrån våra intervjuer. Om en individ 

genom en handling bryter mot givna regler som existerar i gruppen riskerar individen enligt Becker 

(2006) att definieras som en avvikare av resterande gruppmedlemmar.  
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En handling definieras först som avvikande när gruppen uppfattar den som det samtidigt som han 

menar att alla individer får impulser till att genomföra avvikande handlingar men inte alla väljer att 

genomföra dem. Det här gav flera av våra informanter detaljerade beskrivningar av, som till 

exempel informanten som berättade om hur hon alltid sa vad hon tyckte och tänkte om människor 

hon mötte, även om det var konstigt eller otrevligt.  

Becker (2006) drar slutsatsen att individer känner en skyldighet gentemot gruppen att leva upp till 

de förväntningar som ställs på individen och därför kan de stå mot dessa impulser. Men eftersom en 

ökad impulsivitet är en del av problematiken med ADHD-diagnosen så löper diagnostiserade 

individer större risk att följa dessa impulser och genomföra avvikande handlingar utan att själv 

nödvändigtvis veta varför. Vår studie visar att ett flertal av våra informanter inte förstod vad det var 

som gjorde att de uppfattades som annorlunda i jämförelse med sina klasskompisar. Känslan av att 

känna sig annorlunda och definieras som avvikande från sin omgivning kan skapa en ytterst otrygg 

känsla och svårigheter med att finna ro i sin tillvaro.   

”Det är en intressant tanke att ha i bakhuvudet. Om alla hade haft ADHD, eller ja 95% av befolkningen hade 
haft det och 5% hade inte haft det, vad hade de andra 5% fått för diagnos då? För det är ju så det är, vad är 
det som är fel och inte? Vad är normalt och onormalt?”,  (Skolcoachen). 

Detta uttalande är intressant utifrån Beckers (2006) teori om avvikande beteende och att avvikande 

definieras av omgivningen. Det tar oss även till slutsatsen som Brady (2014) presenterar i sin studie, 

att utanförskap och avvikande beteende som ofta förknippas med ADHD inte beror på diagnosen i 

sig utan snarare hur diagnosen bemöts av omgivningen.  

Peterson och Winells (2013) studie visade att barn som genomgår medicinsk behandling och andra 

stödåtgärder mot ADHD upplever en förbättrad livskvalitet eftersom dessa åtgärder underlättar 

barnens sociala relationer och håller deras humör och impulsivitet på en stabilare nivå. Studien 

visade även att omgivningens kunskap om ADHD-diagnosen ofta är bristfällig. Samt att den 

ADHD-diagnostiserade individen generaliseras och tilldelas en negativt laddad etikett med 

egenskaper som anses avvikande (Becker, 2006). Detta är helt baserat på omgivningens fördomar 

och okunskap, och individen riskerar att hamna i ett utanförskap och uppleva en försämrad 

livskvalitet. 
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För att knyta an till Beckers (2006) teori i praktiken kan vi koppla det till när en av våra informanter 

hamnade i utanförskap då hennes impulsivitet ledde till att hon hade det svårt att hålla sig till en 

grupp och dess rådande lagar. Hon hade svårt att sitta still, var väldigt ärlig med vad hon tyckte och 

hade svårt att hålla tillbaka åsikter och hon definierades som avvikande från gruppen eftersom 

hennes beteende skiljde sig från resterande gruppmedlemmar, vilket ledde till att hon hamnade i ett 

utanförskap. Vår informant förstod inte varför hon betedde sig annorlunda från sin omgivning och 

tillskrev sig dessa egenskaper som permanenta karaktärsdrag snarare än egenskaper som hon aktivt 

kunde arbeta med att förbättra. När hon senare blev diagnostiserad med ADHD, påbörjade 

medicinering och accepterade sig den hjälp som erbjöds förstod hon att genom att arbeta med sin 

diagnos och dess problematik, som satt henne i ett utanförskap, kunde hon nu arbeta mot 

förändring. Hon kunde nu förstå varför hennes beteende ansågs som avvikande vilket ledde till att 

hon nu kunde reflektera över sina impulser och motstå dessa då hon nu kände en skyldighet att leva 

upp till de förväntningar som ställdes på henne av omgivningen (Becker, 2006). Detta återknyter till 

det resultat som Peterson och Winell (2013) presenterat om att medicinerade individer upplever en 

förbättrad livskvalitet. 

Ett exempel på det som Becker (2006) definierar som en avvikarkarriär framkommer när en 

informant berättade att hennes ADHD-diagnostiserade före detta man slogs mycket under sin 

skolgång utan att egentligen vara arg. Han var snarare förvirrad och frustrerad över att människor i 

hans omgivning inte delade samma problematik och sinnesstämning som han och genom 

våldshandlingar kunde han skapa samma oordning för omgivningen som han upplevde inombords 

varje dag. Hans våldshandlingar sågs som avvikande handlingar av omgivningen eftersom de bröt 

mot generella normer och regler över vad som ansågs som ett accepterat beteende i skolan. Även 

om denna individ hamnade i utanförskap så genererade hans våldsamma beteende bekräftelse och 

respekt från omgivningen vilket fick honom att känna sig uppmärksammad.  Becker (2006) menar 

att varje avvikarkarriär börjar med en avvikande handling och bakom denna handling finns det 

alltid en drivkraft och det är genom att uppmärksamma denna drivkraft som man bättre kan förstå 

individen. Han menar att avvikande handlingar kan ske både medvetet och icke-medvetet och det är 

dessa som definierar avvikandets karaktär. Ett exempel på det som Becker (2006) menar med en 

icke-medveten avvikelse är den tidigare nämnda situationen med informanten vars impulsivitet och 

ärlighet ansågs som avvikande beteende gentemot gruppens rådande normer.  

!37



Hennes drivkraft var att finna tillhörighet med gruppen men trots hennes försök att leva upp till 

gruppens förväntningar så ledde hennes handlingar istället till ett icke-medvetet avvikande.  

Situationen med informanten som var våldsam under sin skolgång kan vi koppla till det som Becker 

(2006) beskriver som ett medvetet avvikande. I detta fall var individens drivkraft att få 

uppmärksamhet. Känslan av bekräftelse från omgivningen, om än negativ, ledde till en fortsatt 

avvikarkarriär fylld med våldsamt beteende trots att individen inte nödvändigtvis var arg utan detta 

beteende var snarare en process för individens ”jag-skapande” vilket vi i nästa del av analysen 

studerar utifrån Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv. 

6.2 Att skapa en roll 

Ovanstående exempel på den våldsamma mannen är bara en av de historier som våra informanter 

berättat för oss och vårt insamlade material visar att de flesta av våra informanter har tilldelats olika 

roller av deras omgivning, exempelvis som den jobbiga, den lata eller som klassens clown. 

Goffman (2006) menar att individens skapande av ”jaget” är ett socialt projekt som skapas utifrån 

sin omgivning och dess sociala interaktioner. Flera informanter berättade att rollen och dess 

tillhörande egenskaper som de blev tilldelade blev den bild de började identifiera sig själva med. 

När en individ uppfyller de förväntningar som ställs på rollen (Goffman 2006) och skådespelet 

övertygar omgivningen att de intryck och egenskaper som individen förmedlar är äkta riskerar 

individen att övertygas av sitt eget skådespel. Sedan identifierar individen sig själv med rollen och 

dess egenskaper, likt en av våra informanter som tog till sig rollen som klassens clown och 

identifierade sig med rollens tillskrivna egenskaper. 

Goffman (2006) menar att individen agerar utifrån en definierad situation. Den fasad som individen 

visar upp för sin omgivning definieras av inramningen, exempelvis skolan, som är platsbunden och 

därför börjar individen spela sin roll när den anländer till platsen. Detta förklarar flera beteendet hos 

flera av våra informanter där de satte upp en fasad i skolan, exempelvis våldsam eller skämtsam, 

och en annan fasad när den lämnade skolgården. Genom att spela den roll de identifieras med får de 

uppmärksamhet av sin omgivning och som våra informanter berättat är all bekräftelse, om än 

negativ, bättre än ingen bekräftelse alls. 
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Enligt Goffman (2006) kräver ett socialt samspel taktfullhet av både de agerande och observerande 

parterna i interaktionen. Få interaktioner mellan individer och grupper är helt felfria och det krävs 

att vissa misstag eller snedsteg förbises och Goffman beskriver detta inter-relationella förhållande 

mellan aktör och publik på följande vis:  

”Varje gång publiken visar takt kommer den möjligheten att uppstå att de agerande inser att de blir 
beskyddade på ett taktfullt sätt. När det händer kommer dessutom den möjligheten att uppstå att publiken inser 
att de agerande vet att de blir taktfullt beskyddande. Och sedan uppstår i sin tur den möjligheten att de 
agerande inser att publiken vet att de agerande vet att de blir skyddade.”, (Goffman 2006) 

Detta citat är relevant för vår studie genom att när omgivningen visar ett överseende mot den 

ADHD-diagnostiserade individen så uppstår möjligheten att individen inser att hen blir taktfullt 

beskyddad av en förståelse från sin omgivning.  

När det händer kommer dessutom möjligheten uppstå att individens sociala omgivning inser att 

individen i fråga vet att hen blir taktfullt beskyddad av en förståelse. Sedan uppstår det i sin tur en 

möjlighet att individen inser att dennes omgivning vet om att hen vet om deras beskyddande.  

Detta sociala samspel är något vi tydligt sett exempel på när vi analyserat våra informanters 

berättelser om skillnaden i skolan före och efter det att de börjat medicineras. När klasskamraterna 

och lärarna vet om individens problematik så kan de ha överseende (uppvisad taktfullhet) med vissa 

handlingar som är resultatet av exempelvis bristande koncentration och impulskontroll hos 

individen. Som en konsekvens av att ha upplevt den taktfulla behandlingen så ökar nu motivationen 

hos individen, som vidare presterar bättre i skolan (uppvisad taktfullhet). När lärarna märker av 

förbättringen så berömmer de sin elev i form av både ord och betyg (uppvisad taktfullhet). 

Goffmans citat (2006) kan vi koppla till tidigare presenterad forskning som menar att samhällets 

etikettering av ADHD kan begränsa den diagnostiserade individen (Brady, 2014) genom att inte 

behandla individen med den taktfullhet som krävs. Resultatet av denna studie visar att utanförskapet 

som många ADHD-diagnostiserade hamnar i inte beror på diagnosen och dess problematik i sig 

utan snarare hur individen bemöts av omgivningen (brist på taktfullhet). Vilket vi kan knyta till 

Goffmans (2006) teori om att individens ”jag” är ett socialt projekt som skapas utifrån interaktionen 

med omgivningen, vilket vi beskriver i vårt exempel från våra informanters upplevelse av skolan. 
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Efter diagnostisering genomgick flera av våra informanter en total förändring och de kunde nu få en 

förklaring till varför de upplevt svårigheter i olika situationer i jämförelse med andra.  

Diagnostiseringen och den hjälp som erbjöds våra informanter, bland annat i form av hjälp med att 

strukturera upp vardagen, en ökad förståelse av problematiken samt medicinering innebar att de 

ADHD-diagnostiserade informanterna äntligen fick tillgång till rätt verktyg för att arbeta med sin 

diagnos. Alla våra informanter med ADHD tar i dagsläget medicin för det och samtliga är överens 

om att medicineringen och dess effekt har givit dem en knuff i rätt riktning då den underlättar för 

individerna att fokusera på det som behövs, exempelvis skoluppgifter, istället för att söka stimulans 

från omgivningen. När dessa individer tilldelades rätt verktyg för att arbeta med diagnosen  
ändrades även deras bild av skolan och den fasad de visade upp. Utifrån Goffmans (2006) teori 

förstår vi att individerna omdefinierade situationen och även om inramningen var densamma så  
tillhandahölls de en helt annan rekvisita än förut och den tidigare tilldelade rollen som exempelvis 

bråkstake var inte lika lockande längre utan de skapade istället sig nya roller. Ett exempel från vår 

studie är informanten som innan diagnostisering sökte bekräftelse av omgivningen genom att  
mobba och vara våldsam men när han tilldelades verktyg för att arbeta med sin problematik så  
lugnade han sig och började istället skydda och känna tillhörighet med de han tidigare mobbat. 

6.3 Att känna tillhörighet 

May (2013) menar att känslan av tillhörighet är en vital faktor för människans välmående. Denna 

teori styrks av vår studie som visar att känslan av att känna sig annorlunda och utanför är en 

bidragande faktor till att våra informanter varit deprimerade och det framgår att sökandet efter 

bekräftelse och tillhörighet har varit en jobbig resa som försvårats av den problematik som ADHD 

för med sig. För att känna tillhörighet till gruppen menar May (2013) att individen ska behärska 

språket som råder i den, exempelvis kroppsspråk, jargong och förhållningsregler. Denna teori kan vi 

koppla till begreppet livskvalitet (WHO, 2007) där individens sociala relationer och förhållande till 

framträdande drag i sin omgivning är två påverkande faktorer för individens upplevda livskvalitet. 

May (2013) skriver om det relationella jaget, att vi skapar oss en uppfattning om vårt egna jag 

genom att antingen definiera skillnaden på oss i kontrast mot vår omgivning, kategorisering, eller 

genom att uppmärksamma våra likheter med den, identifikation. Samtliga av våra informanter har 

haft svårt att finna likheter med sin omgivning och som ett resultat av detta har de sökt sig till 

grupper som de kan identifiera sig med där deras beteende och egenskaper inte definieras som 

avvikande vilket leder till att känslan av tillhörighet stärks.  
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I strävan efter att lämna utanförskapet och finna tillhörighet har flera av våra informanter hamnat i 

destruktiva umgängen och trots att flera av de aktiviteter som dessa umgängen deltog i var olagliga 

så kunde våra informanter bortse från den faktorn eftersom känslan av att känna tillhörighet 

prioriterades högre. 

Stödet och tillhörigheten med familjen framstår som en viktig faktor för individens välmående och 

det framkommer att flera av våra informanter inte tror de varit där de är idag utan familjens stöd. 

Familjen är en grundpelare i individens liv som bidrar med värderingar och regler samt riktlinjer 

över vem man borde sträva efter att bli. Utifrån det relationella jaget (May 2013) är det dessa 

faktorer som avgör vilka vi känner identifikation med och vilka vi kategoriserar. Ett bristfälligt stöd 

och tillhörighet med familjen kan leda till att, likt tidigare nämnt, individen söker sig till destruktiva 

umgängen. 

Vi kan tydligt se hur vår studie visar exempel på hur våra informanter fann tillhörighet på olika vis.  

En tog sig ur utanförskapet i skolan och fann tillhörighet i musiken och krogbranschen och blev 

manager för södra Sveriges största rockbar. En annan tog sig ur rollen som klassens problembarn 

och fann tillhörighet och trygghet i styrkelyftning, där hon i skrivande stund (2015) är 

världsmästare i sin sport och innehavare av flera världsrekord. Det finns inte någonting givet som 

alla individer känner tillhörighet med, utan i skapandet av det relationella jaget (May 2013) 

identifierar sig individen med vissa grupper medan den undviker andra.  

Våra informanter upplevde en förbättrad livskvalitet som en konsekvens av en god hantering av 

diagnosen och som till stor del beror på känslan av tillhörighet, som tidigare varit frånvarande, nu är 

närvarande.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 
Vår studie har givit oss en insyn i det vardagliga livet hos en ADHD-diagnostiserad individ genom 

att vi har fördjupat oss i teorier som förklarar omgivningens påverkan, social förändring, 

utanförskap och identitetsskapande. Vi har i analysen av vårt material funnit fyra faser som våra 

informanter genomgått innan de upplevt en förbättrad livskvalitet. Vi presenterar dessa fyra faser 

för att sedan reflektera över dem mer ingående i vår avslutande kapitel och utifrån dessa 

utvecklingsfaser som vi urskiljt har vi skapat en utvecklingsfas-modell: 

Utanförskap är första fasen där individen försöker, som en lösning på utanförskapet, skapa sig en ny 

roll som blir accepterad av omgivningen, men misslyckas. I och med diagnostiseringen och den 

hjälp som erbjuds kan individen på nytt försöka skapa sig en roll. Om detta rollskapande sker 

framgångsrikt resulterar det i en känsla av tillhörighet vilket leder vidare till en upplevd förbättrad 

livskvalitet hos individen. Dessa faser kan genomgås i olika skeden av en individs liv,  men oavsett 

sker faserna i samma ordning: Utanförskap – Rollskapande – Diagnostisering - Tillhörighet.  

Utanförskap  
I denna fas krävs det stöd från den part som individen värderar högst, vilket varierar från individ till 

individ. I grundskolan krävdes det ett starkt stöd från familjen för att individen ska kunna ta sig 

igenom detta stadium utan att ta med sig för mycket emotionella skador till kommande faser. I 

gymnasiet och tonåren är det som vi observerat vänskapskretsen som väger tyngst för många 

individer, vilket gör att individen måste känna en ömsesidig förståelse, acceptans och 

hänsynsfullhet från sina närmaste vänner för att utvecklingen ska fortgå framgångsrikt. Upplevelsen 

av utanförskap är starkt påtaglig i den här fasen, vilket gör att individen desperat söker efter en 

miljö där den känner sig mer accepterad.  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Rollskapande 
Individen måste hitta någonting som hen upplever som meningsfullt och intressant som hen kan 

identifiera sig med, exempelvis att uppskatta lugnet av att teckna och måla i sin ensamhet och 

känner sig bekväm med att identifiera sig som ”den individen” som sysslar med just ”den 

aktiviteten”. Detta är ett krav för de flesta individer, men för en individ med ADHD är det mer 

problematiskt att hitta någonting som denne kan identifiera sig med då impulsiviteten, rastlösheten 

och hyperaktiviteten kan försvåra sökandet att hitta en hobby. I den här fasen har individen hittat ett 

umgänge, där den nu försöker hitta en passande roll som upplevs som äkta, för att fortsätta 

motverka känslan av utanförskap samt stärka känslan av tillhörighet. En ofta förekommande roll är 

den stereotypiska rollen ”klassens clown” eller ”klassens bråkstake”, där individen identifierar sig 

med de egenskaper som omgivningen tillskriver den och spelar en roll utifrån dessa i strävan efter 

bekräftelse. För att bryta den negativa spiralen så krävs det att en godartad dialog mellan den 

sociala miljön och individen upprättas, först då kan en förståelse för individen skapas. Det är 

förståelsen och kunskapen om både individen och dennes diagnos som gör att individen kan bli 

taktfullt bemött av sin omgivning, och det är på så vis känslan utanförskap kan motverkas och 

tillslut elimineras.  
 
Diagnostisering 
Även om individen lyckats hitta ett socialt umgänge där den accepteras och får bekräftelse kvarstår 

ofta känslan av att den är annorlunda gentemot sin omgivning. Genom diagnostisering och den 

hjälp som erbjuds kan individen få en förklaring till varför den känner sig annorlunda. Detta kan 

leda till att frustrationen och ångesten över att inte veta vad det är som gör en annorlunda mot sin 

omgivning minskar. Vidare kan man enklare isolera vad som är en svårighet orsakad av diagnosen 

och vad som är ett personlig attribut. Vilket i sin tur gör att individen inte längre behöver klandra 

enbart sig själv då känslan av att vara annorlunda tidigare enbart setts som en konsekvens av att 

någonting är fel hos individen. Genom att få en diagnos fastställd och den problematik som 

diagnosen innebär förklarad för sig blir nu individen medveten om sina svårigheter att påverka vad 

den kan, och inte kan. Denna fas bygger på att individen omfamnar det faktum att denne har en 

ADHD-diagnos och är villig att arbeta med hanteringen av dess problematik, annars kommer 

individen stagnera och sluta utvecklas. Slutligen är det viktigt att kunna förlåta både sig själv och 

sin omgivning och komma till insikt om att man är en unik individ med speciella egenskaper och 

inte endast diagnosen och dess problematik. 
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Tillhörighet  
Att lokalisera, isolera, analysera och förbättra olika saker i ens personlighet är någonting som 

samtliga individer har nytta av. Men för en ADHD-diagnosticerad individ kommer den här analysen 

av det egna jaget som en naturlig del i hanterandet av diagnosen. Vad som först var en 

funktionsnedsättning har nu möjligheten att bli en tillgång, då en ständig självrannsakan skapar en 

djupare självinsikt hos en individ. Tillfredsställelsen av att se sin egna utveckling av självinsikt och 

se hur man själv har påverkat den är någonting som starkt påverkar livskvaliteten på ett positivt sätt. 

Individen har nu en större självinsikt och förstår hur den påverkar andra individer i sin miljö genom 

sitt agerande och kan utifrån denna insikt reflektera över sitt beteende utifrån den definierade 

situationen. Ett resultat av en större självinsikt är att individen blir medveten om i vilka situationer 

och sociala umgängen den känner tillhörighet. Vare sig det är inom sport eller kreativa ämnen som 

musik eller konst blir resultatet att individen upplever en förbättrad livskvalitet när den funnit 

tillhörighet. 

Slutsats  
Den slutsats vi drar utifrån vår studie är att omgivningen har stor betydelse för individens upplevda 

livskvalitet. Detta eftersom den enskilda individen identifierar och skapar sig en självbild utifrån 

hur omgivningen definierar individen. Det utanförskap som ofta förknippas med ADHD går att ta 

sig ur om individen tilldelas rätt verktyg av omgivningen. Stöd från omgivningen, vare sig det är 

från familj, vänner eller skola, måste finnas för att individen ska kunna utvecklas och uppleva en 

bra livskvalitet. Vilken bana individens utveckling tar beror mycket det individuella planet och 

vilket ansvar individen tar i hanteringen av sin diagnos. En annan betydelsefull faktor för en bra 

livskvalitet är känslan av tillhörighet där individen kan finna ro och trygghet. Efter att individen 

insett sin diagnos, påbörjat sin medicinering, upprättat en god relation med familj och vänner så kan 

den nu ta tag sig an nya framtida utmaningar där skola och arbete blir ett slags instrument för att 

kunna mäta den utveckling som individen genomgått i sin hantering av ADHD-diagnosen. 
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8. Reflektioner 
Den här studien påbörjades i syfte att bättre få en förståelse över hur en funktionsnedsättning som 

ADHD skulle kunna vändas till en funktionstillgång istället men vi insåg fort att både vår 

problemformulering och vårt möjliga resultat riskerade att bli väldigt vinklat. Eftersom vi, 

påverkade av vår förförståelse, formulerat en frågeställning som förutsatte att ADHD kunde vändas 

till en funktionstillgång kom vi snart till insikt om att så inte var fallet. Vi valde att ta en ny ingång 

på studien och undersökte påverkan av olika faktorer i på ADHD-diagnostiserad individs liv och 

dess hantering av diagnosen. De olika sociala teman vi undersökte var familj, vänner, arbete, skola 

samt det individuella planet och vi såg vilken stor påverkan familj, vänner och skola hade.  
Väldigt långt fram i vår studie kom vi till insikten att vårt insamlade material gav bättre svar på en 

annan problemformulering än vår nuvarande, så vi skrev om den och ställde istället frågan hur 

hanterandet av diagnosen kunde påverka individens upplevda livskvalitet. Detta öppnade verkligen 

ögonen för vår studie och allt blev mycket klarare för oss och vi började i detta skede utforma en 

modell utifrån fyra faser för individens i utveckling i hanterandet av diagnosen. Till sist utformade 

vi vår slutgiltiga problemformulering: Vilken betydelse har omgivningen för hur en ADHD-

diagnostiserad individs upplever sin livskvalitet? Under tiden vi genomfört denna studie har vi 

insett att trots att omgivningens påverkan på en ADHD-diagnostiserad individ är stor så lider 

samhället av en bristfällig kunskap kring vad diagnosen innebär och vad de kan göra för att 

underlätta för den diagnostiserade. Det framkom tydligt att det finns massor av fördomar gentemot 

ADHD vilket leder till ytterligare missförstånd som försvårar den diagnostiserades liv.  Vi vill 

vidareutveckla vår utvecklingsfas-modell så att den kan användas som underlag i arbete med 

individer med ADHD för att skapa en större förståelse, minska fördomarna om diagnosen och 

tillsammans visa att det går att vända det negativa till något positivt. Med vidareutveckla syftar vi 

på att utforska möjligheten att vår modell skulle kunna förklara och förutse beteenden.  Men för att 

vidareutveckla denna modell hade det varit intressant att göra en studie likt denna men med fokus 

på hur hanterandet av ADHD misslyckas snarare än genomförs framgångsrikt som i denna studie. 

Istället för att intervjua dem som lyckats höja sin livskvalitet och funnit tillhörighet så hade man 

kunnat intervjua individer som hamnat fel i samhället, exempelvis kriminella, genom ett beteende 

som skulle kunna ha en grund i en misslyckad hantering av ADHD-diagnosen.  Detta skulle ge oss 

ytterligare kunskap om ämnet och möjligheten att utveckla vår modell hade blivit större. Samtidigt 

är vi medvetna om att de faser vi presenterar inte är så konkreta som i vår modell men vi anser att 

den modell vi påbörjat kan ge upphov till framtida studier och utveckling. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Transskriberad intervju med ADHD-diagnostiserad individ - 1 

Transkribering av intervju med ADHD-diagnostiserad individ - 1 

2014-11-24 

I = Intervjuare 

R = Informant 

I -  Då tänkte vi köra igång denna intervjun. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

R -  Vem jag är? Hmm... jag har varit många personer får jag nog säga. Som sagt jag kan direkt 

börja med att säga att jag kan få riktiga jävla aggressionsproblem om jag inte tar min medicin och 

jag tar då medicinen Concerta varje dag på morgonen. Innan jag fick diagnosen så... bråkade jag 

jättemycket hemma, jag slog sönder saker och jag mordhotade, alltså på riktigt, mina föräldrar och 

då las jag in på, ja det var till och med en gång som jag försökte ta livet av mig. Jag las in på BUP, 

barn- och ungdomspsykiatrin. Det var väl det närmsta man kunde komma fängelse som minderårig. 

Då var jag fjorton tror jag, något sånt, jag låg där i...ungefär två veckor tror jag det var. Under denna 

tiden hade jag börjat ta antidepressiv medicin och när jag väl fick min diagnos för ADHD så visste 

jag inte om att jag fått den utan de sa till mig att de skulle ge mig någon ny medicin. Då hade jag 

tröttnat på allt jag tog. Jag tog flera tabletter samtidigt, olika, så jag bara sa okej och tog den och då 

hade jag alltså börjat få Concerta och jag märkte av det men jag visste inte varför jag tog det. 

I -  Vad grundades det i att du fick antidepressiva? Vad sa läkarna till dig? 

R -  Antidepressiva fick jag väl för att jag mådde dåligt och att jag hamnade... hur ska man 

säga...snett. Jag började umgås med, vissa skulle kalla det för fel personer, men det är ju en 

definitionsfråga då de var mina bästa vänner under den tiden så jag kan väl inte säga att de var fel 

folk. Men jag mådde dåligt så de skrev ut antidepressiva men jag vägrade ta det, så de fick tvinga i 

mig det men sen så började jag ta det i alla fall för jag visste att hellre att jag tar det självmant än att 

någon trycker i mig det liksom. Så jag tröttnade på det och visste inte riktigt vad för medicin jag tog 

men jag kan säga att det nog hade mycket med min ADHD att göra för jag var så stirrig och jag 

mådde så dåligt så jag började ta det då och med Concerta så hjälpte det ganska mycket. Så under 

den perioden, två år någonting, så var jag som person aggressiv, instabil...väldiga 

humörsvängningar. 
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I - Minns du när det började? Har det alltid varit så för dig? 

R -  Hmm... första gången jag pratade med en kurator gick jag nog i tvåan på grundskolan. Jag har 

haft kontakt med BUP sen jag var kanske elva, till och från. Alltid mått lite dåligt... men kan väl 

kanske inte alltid säga att det var just det med ADHD utan det var mer utfrysning och sånt, det blir 

lätt så. Som barn har jag alltid varit väldigt stirrig och så men då tänkte man inte på ADHD, barn är 

ju lekfulla liksom. Men ADHD kan man ju ärva och när morsan fick det så märkte hon att jag 

betedde mig likadant fast extremare så de satte diagnos på mig med men som sagt under den 

perioden så lyssnade jag inte utan jag bara, äh. Så när jag började ta medicinen så började jag 

verkligen bättra mig så efter nån månad så fick jag reda på att jag hade ADHD. De hade ju sagt det 

till mig men jag hade inte lyssnat.  

I - Hur kändes det? Asså när du själv insåg att du hade ADHD? 

R -  På ett sätt kändes det... konstigt. Liksom, när du frågar vem är jag? Liksom, är jag mig själv 

med medicinen eller är jag mig själv utan medicinen? Så det kändes liksom... skönt att veta att det 

liksom att det inte är jag som är felet, liksom min personlighet utan det är någonting som jag liksom 

bara har i mig. Att jag är lite annorlunda och har något som ja... majoriteten inte har.  

I - Så hur ser du på det nu? Alltså dig utan medicin och dig med medicin? 

R - Utan medicin så... aa det är så stor skillnad. Min lillasyster kan tycka om mig mer när jag inte 

tar medicin för att jag kan vara mycket gladare, alltså såhär, mitt humör blir mycket mer såhär 

ojämnt det blir väldiga toppar och dalar. Så jag kan skoja med henne jättemycket men så kan det 

liksom på en halv sekund ändras till att jag skriker på henne istället så. Men med medicin så är jag 

mer lugn, eller eh, jämnare typ och det är väldigt skönt. Men jag... ibland någon dag på helgen så tar 

jag inte medicinen för då kan jag liksom, bara tycka det är skönt att freaka ur liksom. Inte det att 

man är aggressiv utan bara liksom man bara är liksom.  

I -  Men då är det du själv som väljer att inte ta medicinen? 

R - Aa precis, då är det liksom jag som ändå har en känsla av kontroll och det är ingen som tvingar i 

mig tabletterna utan det är skönt att veta att det ändå är jag som bestämmer.  
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I -  Men jag tänkte på en sak, gick du inte genom någon utredning när du fick din diagnos? 

R -  Jag genomgick en utredning under en tid där jag egentligen bara var fysisk närvarande men jag 

sa ingenting och sa liksom bara nej nej nej nej och så, så de gjorde ju en utredning men jag visste 

väl inte om det. Jag visste ju det i bakhuvudet liksom men jag brydde mig inte.  

I -  Vad minns du från den perioden? 

R -  Eh...jag kan säga att jag var väldigt...förvirrad...ensam... och hade ett väldigt bekräftelsebehov 

liksom såhär att jag va tvungen att va med vänner annars så mådde jag skit. Så fort jag inte va med 

vänner så blev jag arg på mina föräldrar liksom. Jag minns att jag liksom, mådde verkligen skit och 

va hur nere som helst men jag kan minnas att det liksom fanns stunder då det va riktigt härligt att 

bara sitta ner ensam och må skit och tänka liksom, jag har ju aldrig haft så djupa tankar som under 

dessa perioder. Det kunde vara riktigt härligt, liksom toppar och dalar att märka av vilka konstraster 

det är... jag tror det i alla fall.  

I -  Anser du nu i efterhand, även om du kanske inte var mer än fysisk närvarande under 

utredningen, att du faktiskt fick den informationen du behövde när du liksom insåg att du hade 

ADHD? 

R - Asså, jag märkte informationen. De förklarade för mig men jag märkte det bättre asså jag 

märkte skillnaderna bättre asså jag har inte själv läst alls mycket om ADHD utan jag vet bara 

liksom utifrån mina egna erfarenheter. Jag har ex-flickvänner som läst på om ADHD och vet mer än 

mig om det liksom för de har velat förstå mig medan jag själv liksom mer lärt mig förstå mig själv.  
Som nu när jag tar medicin så märker jag inte av min ADHD på samma vis liksom sen när jag inte 

tar medicinen det är då jag märker av vad ADHD liksom verkligen är. Men informationen de gav 

till mig, asså, jag hade väl redan förstått den liksom.  

I - Var erbjöd de för hjälp när du fick din diagnos? 

R -  De erbjöd väldigt mycket hjälp. Så mycket hjälp de kunde ge men jag sa nej till allting. Jag 

kunde gå och prata med andra som har ADHD, hade mycket uppföljningsmöten och så där de kollar 

puls och längd och sånt och det gör jag fortfarande någon gång om året liksom. Men i början sa jag 

nej till allting för jag ville inte ha deras hjälp utan jag ville klara mig själv. Jag ville inte ha hjälp av 

vuxenvärlden liksom. Men jag har sagt det till dom nu i efterhand liksom att de kunde inte skött det 

bättre utan det va liksom bara jag som va förjävlig liksom. Jag skulle liksom vilja träffa mig själv 

för fem år sen och verkligen slå skiten ur mig haha, jag betedde mig som ett svin mot allt.  
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Alla vuxna liksom och jag kan inte förstå hur jag kunde bete mig så men som sagt med medicinen 

så blev det nästan som allt vände om liksom, jag började lyssna på dem och verkligen ta in det 

vuxna sa till mig. De har till och med sett sån stor förändring så de vill till och med ha mig som 

talesperson för typ Stockholms professorer när det kommer till barn- och ungdomspsykiatri. 

I - Hur ställer du dig till det? 

R -  Jag har faktiskt varit på en intervju där de har spelat in mig precis som här där min, vad ska 

man säga, läkare eller psykolog ska ta upp det till Stockholm och visa de och sen så är det då en 

förening som jobbar på deltid med att åka runt i Sverige och föreläsa om detta. Han som gör det har 

nämnt mig för dom och de är jätteimponerade och han är även nämnt mig för andra patienter för att 

det va en sån stor skillnad från att hata allt som rör sig till att... ja kunna leva med det.  
Det är ganska häftigt då de andra som föreläser är liksom 30-35 år och det va längesen de hade varit 

med om att det här har hänt på så kort tid som det gjort för mig, det va liksom fem år sen. Så man 

kan väl säga att medicinen har hjälpt mig en hel del.  

I - Berättar du för andra i din omgivning att du har ADHD? 

R - Om de frågar. Eller typ om någon liksom säger om någon annan ”fan va han är dum i huvudet 

han måste ha damp” så brukar jag typ ”jaså, det har fan jag med” haha. Varit med om det många 

gånger och jag brukar mest liksom ”undrar vilken medicin han tar för jag tar nämligen concerta” 

liksom och då brukar många haja till lite och bara säga ”men du är ju inte sån”.  
Det har jag hört väldigt mycket. Det är ingenting jag sticker under stolen, inget jag skäms över, men 

det är ingenting jag går runt med plakat på stan liksom och skyltar för alla.  

I -  Men jag tänkte om vi går tillbaka lite till medicineringen, hur känner du inför att ta medicin? 

R - Jag doserar den själv. Jag har lärt mig att reglera hur mycket jag ska ta liksom, om det är på 

helgen och det är sent så tar jag en mindre mängd för om jag tar full dos så vet jag att jag kommer 

få svårt att somna. Medicinen gör mig pigg, men ändå inte adrenalinpigg liksom.  
Jag är väldigt flexibel med medicinen utifrån hur jag mår.  

I -  Hur länge har du tagit medicin regelbundet? 

R -  Kanske 4 år ungefär. Så har en del rutin på det nu. Jag testade även byta till Ritalin, en annan 

medicin men jag mådde mycket bättre av den medicinen som jag tar nu så jag bytte tillbaka.  
Medicinen mår jag bara bra av, jag tycker verkligen om den.  
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I -  Har du upplevt några bieffekter? 

R -  Ja, hjärtklappningar. Extrema. Jag kan liksom ligga i sängen och bara känna fan nu har jag typ 

130 i puls. Sen skakar mina händer en del också, ni ser här. Jag får jättedålig blodcirkulation i 

händerna så nu när det är kallt och jag är ute så kan det ta en halvtimme innan jag kan använda 

händerna normalt och de har kroppsvärme. Men jag läste att det drabbar bara en på tiotusen. Men 

jag har inga invändningar mot medicinen, det är värt det. Jättevärt det. Men det är väl främst lite 

skakningar och hjärtklappningar. Jag kan inte heller blanda sprit med min medicin, då kan det gå 

illa.  
Då kan det typ hända vad som helst. Så jag undviker shots och sånt. Det kan lätt bli black-outs, så 

det har jag lärt mig att det går inte ihop. Så länge medicinen är i kroppen kan det liksom gå fel, den 

varar i typ tio timmar sen är den ute ur kroppen. Så det kräver lite planering, eller ja mer rutin 

kanske.  
Min aptit är jättedålig med. Jag kan i princip spy av att borsta tänderna, jag måste äta frukost innan 

jag tar medicinen. Då kan jag äta i princip hur mycket som helst, men tar jag medicinen innan 

frukost så kan jag inte få i mig någonting. Man är typ hungrig i magen men mätt i munnen.  
Svårt att förklara.  

I -  Är din aptit alltid så dålig eller är det under tiden medicinen är verksam? 

R - Så länge medicinen är verksam. Sen kan jag bli så hungrig så att det liksom tar över så jag inte 

tänker på det, men just på morgonen när det kickar in då försvinner aptiten helt. Så då går jag och är 

hungrig. Men så fort man får rutiner, det får jag av jobbet, bra tider man äter så vänjer sig kroppen 

vid det.  

I -  Du nämnde jobb, hur ser din jobbsituation ut? Hur länge har du jobbat? 

R -  Jag började jobba 16 juni, tog studenten den 13:e. En vecka innan studenten så ringde jag till 

chefen och frågade om jobb och han bara ”ja för fan”  haha, så jag bara ”fan va gött”. Så jag har 

jobbat sen dess.  

I - Hur känns den rutinen? Känns jobbrutinen och skolrutinen annorlunda? 

R - Jätteannorlunda. Även om man har rutiner när man sitter i skolan så är ju liksom inte lunchen 

samma tidpunkt varje dag. Ibland kunde det skilja någon timme liksom. Då kunde jag märka  
skillnad. Men med jobbet och så är det liksom bestämda tider. Liksom vid sju, nio, tolv och fyra så 

käkar vi alltid.  

!52



I - Men om vi går vidare på det här med skolan. Visste de om att du hade en diagnos? 

R - Ja det var faktiskt något jag sa första dagen i skolan när man skulle berätta lite om sig själv.  
Då presenterade jag typ mitt namn, när jag var född och berättade att jag hade ADHD och dyslexi. 

Men jag tänkte liksom att istället för att folk tänker att, för det har jag varit med om, att man bara 

hör att andra kan tycka men är extremt jobbig och bara dum i huvudet så sa jag det till lärare och 

klasskamrater direkt liksom för att slippa säga det flera gånger sen. Så visste alla det direkt.  

I - Vad fick du för respons av klassen? 

R -  Jag var inte den enda som hade det och det visste jag för det var många som hade dyslexi.  
Men jag var den enda som hade ADHD. Man fick ju reaktioner typ som ”åh det var modigt sagt” 

liksom och sen vågade väl andra i klassen öppna sig lite mer också.  

I -  Tror du att din diagnos har haft stor påverkan på skolgången om vi ser på gymnasiet? 

R - Jättestor påverkan kan jag säga. Även om jag hade medicinen. Medicinen gjorde det bättre, jag 

kunde koncentrera mig mer. Men jag kan fortfarande inte koncentrera mig länge i skolan.  
Blir distraherad av vänner jättelätt. Men när jag väl koncentrerar mig så tar jag liksom ut en timmes 

energi på typ tio minuter men då koncentrerar jag ju mig extremt jävla mycket liksom, får mycket 

gjort, typ tunnelseende. Sen blir jag så trött så jag bara liksom, orkar inte. Om det inte är något  
riktigt jävla roligt som man håller på med, något intressant. Men just det här med rutiner i skolan  
tycker jag att ja, men det finns ju inte så mycket man kan göra åt det heller för alla lektioner måste 

passa in för alla.  

I -  Hur upplever du din skolgång före och efter medicinen? 

R - När jag inte hade medicinen så var jag så jävla skoltrött liksom, alltid. Hatade alla lektioner.  
Satte mig alltid längst bak, pratade alltid med vänner, kunde verkligen inte koncentrera mig och jag 

brydde mig verkligen inte. Fick medicinen och allt det andra hände, så jag hoppade till och med av 

spanskan direkt och fick läxtid istället, så jag pluggade aldrig hemma. Så medan de andra gick och 

hade språk så gjorde jag mina läxor. Det va jävligt härligt för då va det liksom, skola va skola och 

hemma va hemma. Så det va jättebra. Det va skolan som erbjöd mig detta och det funkade jättebra.  

Det gjorde det lättare liksom, jag slutade hata skolan. I början gick jag till skolan för att träffa 

vänner och inte för att lära mig någonting men sen gick jag till skolan för att träffa vänner men även 

lära mig.  
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I -  Hur påverkar din diagnos ditt vardagliga liv? Hur ser din vardag ut? 

R - Det vardagliga livet är i princip jobb. Men i det vanliga livet så är väl den största kontrasten att 

jag kan verkligen inte sitta stilla och jag måste alltid göra något. Med medicinen blir det bättre, men 

när man är på stan med vänner och sånt så kan jag inte var vara oviss om vart vi ska någonstans.  
Jag hatar när man är på stan och frågan ”vad ska vi göra nu?” kommer upp, liksom vi kollar kläder 

och någon frågar vart vi ska gå någonstans, då är jag liksom ”då går vi dit”. Men utan medicinen så 

kan jag liksom verkligen bli arg, jag klarar inte av det. Men med medicinen kan jag i alla fall hålla 

ut några minuter haha. Jag vill ha ett mål liksom. Men utöver det så påverkar min diagnos mina 

sömnrutiner. Med medicin kan jag få bra rutiner, men utan medicin kan jag vara jättepigg när det är 

natt för att sen bara liksom vända. Energinivån blir mycket bättre med medicin. Den blir jämnare. 

Det är svårt att förklara. Jag får energi att göra något men liksom är ändå trött. Både pigg och trött 

på samma gång även om det låter idiotiskt haha. Lite inre krypande typ. Men jag har oftast något att 

göra, hussysslor, gå ut med hundarna och så. Jag är ledig på fredagar och det är min brorsa med så 

då brukar vi göra saker tillsammans, sen är det alltid krogen på helgerna. Det blir som en sorts rutin 

det med. Jag tycker inte om att vara hemma, jag tycker om att vara med vänner.  
Därför är det svårt att sitta hemma på helgen, så krogen har blivit en rutin. Jag vet att någon av mina 

vänner är ute så istället för att sitta hemma och titta på TV så tar jag hellre en pilsner på krogen med 

vänner än framför TV:n. Det är väl min fritid kan man säga. Att återhämta sig mentalt från  
arbetsveckan och ladda batterierna ungefär.  

I -  Utöver det du redan nämnt med medicinering och rutiner, gör du något annat i din hantering av 

din diagnos? Hur arbetar du med det? 

R - Nja alltså jag har ju hamnat i en sådan rutin så det är inget jag behöver arbeta med speciellt 

mycket längre utan jag går på känsla och känslan är rutinen typ. Någon gång så har jag dock fått det 

känslan att jag inte vill ta medicinen och det händer, men det är det ingen rutin på men ibland  
känner jag bara att nej, jag orkar inte idag.  

I - Hur ser du själv på din diagnos? Ser du bara nackdelar eller kan du även uppleva fördelar? 

R -  Jo men det gör jag. Många framgångsrika har ADHD för liksom, det sänker inte bara en utan 

det förstärker också vissa saker. Liksom jag kan koncentrera mig jättemycket under kort tid, mer än 

vad många klarar på en timme och det jag får gjort under den tiden är mycket mer än många andra. 

Jag har jävligt enkelt att lära mig saker jag tycker om. Då kan jag liksom bara fokusera på det, men 

!54



tycker jag inte om det så vet jag liksom att det inte är någon större idé att lägga min energi på det. 

Det gäller typ att prioritera vad man lägger energin på, man hittar ju väldigt snabbt det man tycker 

om. Utan medicinen är jag även väldigt impulsiv liksom, ”jag måste göra detta”, om jag inte gör det 

så kan det bli fel. För då blir det att något stoppar mig på vägen och då kan det liksom slå slint i 

mig. Jag vill göra det och jag måste göra det nu. Det blir liksom ”fan, jag måste göra detta nu” och 

jag tänker inte vänta tills nästa vecka, det ska ske direkt.  

I -  Upplever du att du har behandlats annorlunda av din omgivning på grund av din diagnos? 

R -  Det har hänt och det är negativt. Det är det värsta som kan användas mot mig. Det var inte alls 

längesedan jag var tillsammans med en tjej och vi bråkade hela tiden, asså verkligen varje vaken 

timme. Så för några veckor sedan liksom så snackade vi om det och jag erkände liksom att jag blev 

arg väldigt mycket, men menade att hon inte kunde förneka att hon blev lika arg. Hon sa att det 

alltid var jag som startade det och jag liksom ”ja jag vet men du gjorde också det” och då svarade 

hon ”nej, det är inte jag som har ADHD” och då la jag bara på luren och bara flippade.  
När någon använder det emot mig på det sättet... de hade de inte kunnat göra om jag inte berättat att 

jag har ADHD. Men om jag blivit annorlunda behandlad, rent generellt, mer förståelse.  
Folk är mer nyfikna och vill förstå, precis som ni som vill förstå ADHD. Så liksom jag är en ganska 

öppen person med det och om någon frågar så kommer jag svara så som jag känner, jag kan inte 

svara för hur alla känner men jag kommer ge det svar jag kan. Många får svar och liksom bara ”aha, 

jag trodde bara att du inte kunde sitta still”.  

I -  Har du hamnat i något sorts utanförskap på grund av din diagnos? 

R - Jo men det hände framförallt innan jag visste jag hade ADHD, folk orkade inte med mig.  
Så är det fortfarande om jag inte tar medicinen då blir det ju att folk börjar tycka man är jobbig, 

man vill liksom vara glad och ha roligt men så tar man det till längre nivå för man är så speedad.  
I början tycker folk det är kul att man är speedad och så nån gång men oftast om man är det varje 

dag så blir det liksom att folk säger till mig att de inte orkar med mig, orkar inte prata med mig för 

att jag är så jävla jobbig. Så att det blir liksom... aa. Med medicinen blir det i alla fall en jämnare 

nivå. Innan jag fick diagnos så visste jag ju inte att jag hade ADHD och då mådde jag ju dåligt när 

jag blev utfryst. Jag trodde liksom att det bara var mig de inte tyckte om rent generellt. Ingen lärare 

liksom sa att ”du kanske borde kolla upp om du har ADHD” utan det va jobbigt.  
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I -  Är det något du tänkt på nu i efterhand? Varför ingen reagerade och sa det till dig? 

R - Nja, asså. Speciallärare är de bästa lärarna för de ser liksom personen och inte bara klassen. 

Men jag har haft vanliga lärare som ser alla individer i klassen men sen finns det ju lärare som inte 

bryr sig speciellt om individerna utan bara klassen överlag. Sen är väl det inte det första man säger 

till en elev liksom ”du kan inte koncentrera dig, du har nog ADHD”. Men det blir ju såna kontraster 

i klassen när en har ADHD och jag kan nog tänka mig att det säkert är i alla fall en i varje klass som 

har det. Man kan va väldigt jobbig med det och har man jobbat som lärare i femton år så kan jag 

tänka mig att man kan vara trött på såna elever liksom, man orkar bara inte. Men man jobbar liksom 

med det för en anledning, att lära ut, och om man då ger upp en elev så kan man ju likväl ge upp 

resten också. Man blir ju inte liksom läkare och sen vägrar operera för att man är trött på det men 

jag vet inte.  

I - Men tycker du inte ändå att läraren har en skyldighet nästan att informera föräldrar? Jag menar 

om en elev inte kan koncentrera sig och är stökig så drabbar det ju inte bara den utan hela klassen? 

R - Jo absolut. En del lärare kan verkligen sätta sig och prata med en medan andra inte bryr sig ett 

skit. Men då blir det såhär liksom, i fall ni hade haft ett barn och någon kommer fram och ”du jag 

har ingen utbildning eller undersökning på detta, men jag tror det är något fel på ditt barn”. Då 

reagerar man kanske inte så jättebra. Jag tror ändå att man känner som lärare att man har en 

rättighet att informera men man kanske är rädd att ta diskussionen för det kan lätt bli fel även om 

man vill väl. Men det är väl inget jag är arg över direkt, det kan jag inte säga för jag fick ju hjälp, 

kanske inte av alla lärare men det kan jag inte förvänta mig heller. Visst om någon bryr sig om mig 

så blir jag ju glad men jag kan ju inte liksom kräva att de ska bry sig om just mig. Jag fick ju hjälp 

av andra men jag ville ju inte ha hjälp liksom och sa nej, jag ville göra det själv. Man ska inte 

begära att någon bryr sig utan det ska ju liksom komma av sig själv.  

I - Vad erbjöd skolan för stöd? 

R -  På gymnasiet hade jag jättebra lärare. De kunde komma fram till mig liksom och fråga om jag 

behövde hjälp med någon uppgift liksom, det berodde på dyslexin också, men de kom fram mer till 

mig än de andra för att de vet att jag har mer problem än de andra. Då har jag tagit mot hjälpen 

liksom, jag blev sedd som en individ och inte bara en i mängden i klassen. Men vissa lärare var 

sämre såklart. Men speciellt en lärare var jättebra, utan att hon sa det till mig så hade hon anmält 

mig till en testgrupp som skulle få iPads. Så de sa till mig bara ”du ska komma till det här mötet så 
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vi kan prata om det här” och jag bara ”va?” liksom. Så sa hon att hon anmält mig testgruppen.  

Så vi va tio personer som fick testa på det här och fick varsin iPad och fick behålla den. Det var test 

inför att de skulle ge alla elever en eller så men så fick ju bara vi, men jag har kvar den fortfarande 

idag liksom. Så lärarna stöttade mig så jävla mycket.  

I - Har du haft nytta av den? Jag tänker just det här att teknologiska hjälpmedel utvecklas. 

R - Ja vi fick ju alla hjälpprogram och sånt till den och även sånt här, vad ska man säga, typ 

program där man bara tar bild på ett papper så läser den in allting och läser upp det för en. Sen finns 

det en som liksom spelar in ljud och medan man spelar in så kan man göra anteckningar på 

skärmen, så står det precis vilken tidpunkt man skriver det så man kan hitta tillbaka.  

I -  Hur var dina betyg i skolan om du tänker en jämförelse från perioden före och efter 

medicinering? 

R -  Innan medicinen var det godkänt och icke-godkänt liksom, det va inte mer med det.  

Jag va ju inte underkänd i alla ämnen men jag har aldrig varit en sån där...toppelev eller vad man 

ska säga. Jag har varit en elev som nöjer mig liksom, jag siktar på ett E men får jag ett A så blir jag 

glad. Asså folk blir ju ledsna för att de får ett B istället för ett A, likadant som att jag skulle bli  

ledsen för att jag fick ett F istället för E. Det är ju för min egen skull liksom, inte andras.  

Betyg säger inte så mycket ändå, det är bara ett papper.  

I - Hade du lättare för kreativa och praktiska ämnen än de andra ämnena? 

R -  Nja, jag kan säga att teater som jag gick så kan jag säga att jag var en av de bästa i klassen och 

det säger jag inte för att skryta utan lärarna visste det och jag visste det. Asså det va ju andra som va 

jätteduktiga på vissa saker och jag va duktig på andra, men just det där att jag har alltid med  

ADHD:n varit en liten teaterapa så de har jag ju fått redan därifrån. Men musik och sånt asså, om 

jag inte tänker på det så har jag jävligt bra taktkänsla och är rätt musikalisk men när jag tänker på 

det kan jag inte. Jag har försökt spela gitarr flera gånger, har aldrig gått bra. Ritat har jag gjort 

jättemycket förut men det va när man gick i lågstadiet liksom, så sånt kan jag inte.  

Men just teater, asså jag lärde mig manus väldigt snabbt men jag läste aldrig det. Eller jo jag läste 

väl det någon gång men jag ville alltid vara på scen, det va det bästa sättet att lära mig genom att 

spela teater istället för att sitta och läsa replikerna på papper. Man kan gå med manus i handen och 

liksom spela ut det istället. Andra lärde sig manus genom att skriva det om och om igen men jag 

tyckte det är bättre att bara säga det så som det ska vara. Just det estetiska med teatern var jag 
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väldigt bra på.  

I -  Jag tänkte att vi går vidare och talar om familjen, du berättade förut att din mamma har en 

ADHD-diagnos. Hur reagerade familjen när du fick din diagnos? 

R - Nej det var ingen speciell reaktion för vi misstänker att min lillasyster också har det.  

Om någon har en sjukdom i familjen så har vi alla det. Pappa har en sjukdom som han är född med 

och både jag och mina syskon har det så det känns liksom som att, aa, min mamma har adhd, jag 

har adhd så min syster har säkert också det. Så det var ingen speciell reaktion, det var mer innan det 

här när vi inte visste så va ju alla oroliga över att jag kunde göra vad som helst liksom, så de har 

nog bara upplevt det bra med medicinen och så. En sorts lättnad. De är väldigt stöttande.  

Så vi kan prata väldigt öppet om det. Liksom alla märker när jag inte tagit medicinen, de säger  

liksom ”du, gå och gör det” och jag vet liksom att jag ska det, men då reagerar jag ofta lite argt 

kanske men jag vet ju själv att jag ska ta den så då gör jag det. För allas skull.  

I - Om du varit den enda i din familj som haft diagnosen, tror du att reaktionen och stödet blivit  

annorlunda? 

R - Ja det tror jag nog, jag tror inte stödet och förståelsen hade kommit lika snabbt. Jag tror inte att 

det hade gått lika snabbt som nu när min mamma har diagnosen och pappa är läkare och vet om 

allting, det hade nog inte varit alls samma sak. Nä men det blir att man delar något ändå.  

Jag vet ju när min mamma inte tagit medicinen, om jag inte tagit medicinen heller så antingen har vi 

jättekul och skrattar eller så blir vi båda arga jättelätt och då ger man inte sig. Men om jag tagit 

medicinen och hon inte gjort det så märker jag hur stor skillnad det är på henne också.  

I - Du verkar vara väldigt nöjd med det stöd du fått från familj och skola. Har du upplevt samma 

stöd från vänner?  

R -  Det har varit jättemycket stöd från vänner också. Men när jag träffar nya vänner så säger jag ju 

liksom inte ”hej jag har adhd”. De märker ju inte det speciellt när jag tar medicinen och då får jag ju 

inte stöd av dem för de vet inte om de, men jag begär inte något stöd heller. Men jag har en kompis 

framförallt som stöttat mig jättemycket liksom, när jag inte tar medicinen så säger han inte liksom 

”gå och ta medicinen” utan det är mer ”amen du, ska du inte ta lite, bara lite av den där medicinen 

ändå” haha. Han vet exakt när jag tagit medicin och inte tagit och han kan hantera båda  

situationerna. Sen har det ju varit vänner med som när man inte tagit medicinen så pratar de inte 

med en för de tycker att man är jättejobbig liksom. Men då skiter jag i stödet från dom ändå, då bryr 

jag mig lika lite tillbaka om dom. Men det är skönt att liksom ha en vän som jag vet att jag alltid 
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kan va med både med och utan medicin.  

I -  Har dina vänskapsrelationer förändrats från före till efter diagnosen? 

R - Ja. Innan jag fick medicinen så var jag väldigt lätt att bli manipulerad liksom såhär, ”kasta ut en 

stol genom fönstret” och då blev jag liksom speedad och liksom det är klart jag ska och kastade ut 

två stolar istället. De visste precis liksom att om de sa det med ett leende typ ”det blir kul” då blev 

jag liksom ”ja såklart det kommer bli kul”. Så jag var väldigt lätt att utnyttja och så hamnade jag i 

skiten istället för de andra. Men sen så inser man ibland att liksom, fan, så fort man vägrade göra 

det och sa att de kunde göra det själva så blev jag utfryst. Man fick liksom offra sig för att vara med 

i gänget sen inser man efteråt att det va fel. Men visst vi hade jättekul när vi gjorde saker, eller när 

jag gjorde saker haha. Men det va liksom, jag ville byta klass när jag blev utfryst men skolan sa att 

det inte gick. Då började jag umgås med en annan kille i klassen, jag började väl lära känna honom 

över en cigg typ. Då när skolan märkte att jag började umgås med, ja om man ska kalla det för fel 

umgänge så kom de till mig och sa att de tänkt efter och att jag fick byta klass nu.  

Men då ville jag inte för då hade jag hittat någon jag trivdes med liksom. Så de blev att de gjorde 

tvärtemot vad jag ville liksom. När jag ville byta fick jag stanna och sen när jag ville stanna så ville 

de att jag skulle byta klass. Då va det lite det här att hela vuxenvärlden var mot mig och jag blev 

deprimerad.  

Men att träffa nya vänner nu, asså det är väldigt lätt med medicinen. Utan medicinen så blir det 

svårare, det kan bli väldigt fel. Vet inte personen om att jag har ADHD liksom så kan de lätt se mig 

som en idiot som bara söker uppmärksamhet men det är ju liksom bara något jag inte kan hålla 

tillbaka, jag måste klättra upp på lyktstolpen typ.  

I - Hur funkar det med din diagnos på arbetet? 

R - Jag har min medicin med mig så jag kan fylla på om det behövs men det är ingenting jag står 

och skramlar med liksom ”titta här grabbar” men de vet om det. Liksom för någon dag sedan så 

åkte vi mellan två byggen och lyssnade på radio som jag gör typ elva timmar om dagen så jag kan 

ju alla låtar. Så när vi åkte i bilen så sjöng jag med alltid och trummade och sådär så kände jag att 

jag behövde fylla på medicinen för jag började bli lite stressig och så och min kollega bara liksom 

”fan, har du adhd?” och jag bara ”ja” och så skrattade vi båda liksom, han visste så mycket om adhd 

så kan såg det på mig. Sen var det inget mer med det. Inga konstiga reaktioner alls.  
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I -  Hur ser du på framtiden? 

R -  Jag har bara jobb en vecka till sen börjar innesäsongen och jag var sist in på företaget så då 

ryker  ju jag. Så då försvinner ju rutinerna också men jag får hitta nya rutiner helt enkelt, jag 

kommer ju inte gå upp halv sex bara för att ta medicinen. Men jag ska ut och resa snart i två 

månader, jag åker om en månad. Sen när jag kommer tillbaka så börjar utesäsongen igen och då har 

jag jobb igen. Men jobb och så är jag inte orolig över. Jag har fått fler veckor än vad jag trodde nu 

med och har jobbat ”sista veckan” några gånger nu. Men det är som jag sa innan liksom, jag siktar 

på ett E, får jag ett D blir jag glad och likadant med jobbet, får jag en vecka till så blir jag glad.  

Så jag tackade liksom mina kollegor för det halvåret jag jobbat och sa att jag hoppades att träffa 

dom till våren igen. Sen på kvällen så ringde min platschef och sa att han fixat en veckas jobb till 

haha.  

Men framtiden är väl att komma tillbaka till våren sen resa igen det är väl så de flesta på bygget 

gjorde när de va i min ålder. De sparkade dom till vintern så har de stämplat och så och fått a-kassa 

och letat jobb och sen när man kommer tillbaka så börjar man jobba igen. Så jag har hamnat rätt 

känner jag.  

I - Som avslutande fråga vill vi fråga dig vilka faktorer du tror spelar roll för att en individ med 

ADHD-diagnos ska ”lyckas” med livet? 

R -  Att hålla sig borta från tanken jag hade i början om jag är mig själv med medicinen eller om jag 

är mig själv utan medicinen, att tänka på de några gånger i rad per dag så kan man hamna väldigt 

fel. Det gäller bara att acceptera det och inte skämmas över det och inte berättar om det.  

Ju fler som berättar om det desto mer accepterat blir det. Om man hittar medicin som funkar så ska 

man stanna den, det gäller att hitta det som funkar. Mår man inte bra av medicinen ska man inte ta 

den. Men det gäller att hitta som jag sagt innan, rutiner, för att kunna må bra liksom.  

Samt hitta vänner, om man inte fått det stöd som jag fått av min familj så hitta vänner som kan ge 

stöd och dom som inte ger stöd kan man fortfarande umgås med men man ska inte förlita sig på att 

de är någon hjälp när man mår dåligt. Sen att hitta någonting som man vet att man mår bra av, som 

typ vänner, att man kan sitta och inte göra någonting typ bara kolla film utan att säga ett ord men 

ändå liksom veta att de förstår en. Eller något annat typ frimärken eller någon annan hobby som 

man mår bra av. Man behöver något ställe där man bara kan stänga av allting och bara vila, ladda 

upp batterierna.  

J -  Då tackar vi så jättemycket för att du ställt upp på denna intervju, det har varit väldigt intressant. 

R - Tack själva!
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